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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga inblandade som på olika sätt och vid olika 

tillfällen bidragit till slutprodukten av det examensarbete som här presenteras. 

 

Ett varmt tack till alla sex respondenter som tagit sig tid och engagemang att berika vår 

uppsats med empiriskt material. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

 

Ett särskilt tack till vår handledare Pia Nylinder som under arbetsprocessen försett oss 

med vägledning och värdefulla diskussioner. 
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Sammanfattning 
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Titel: DRG inom psykiatrisk vård – En studie av två landstings motiv till att tillämpa 

respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård 

Författare: Hanna Myrskog, Linnea Lindberg och Filippa Bäckegren 

Handledare: Pia Nylinder 

Examinator: Elin Funck 

 

Bakgrund och problem: För närvarande tillämpar Landstinget i Värmland och Region 

Kronoberg olika ersättningssystem för samma vårdinsatser och således bedrivs 

landstingen under olika förutsättningar vilket i sin tur medför olika konsekvenser. Ett av 

de vanligaste ersättningssystemen inom hälso- och sjukvård är Diagnosrelaterade 

grupper (DRG), men det tycks råda stor oenighet om huruvida systemet ska användas 

inom psykiatrisk vård eller ej. Med anledning av detta är det angeläget att undersöka 

och identifiera landstingens motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom 

psykiatrisk vård. Tidigare studier om DRG fokuserar framförallt på hur systemet passar 

ett specifikt sjukhus eller landsting. Vi finner därmed en kunskapslucka i forskning vad 

gäller ett landstings motiv för respektive motiv mot att tillämpa DRG inom den 

psykiatriska vården. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå och jämföra motiven till varför Landstinget 

i Värmland valt att tillämpa och varför Region Kronoberg valt att inte tillämpa DRG 

inom psykiatrisk vård. På så vis bidrar uppsatsen till en förståelse för vilka faktorer som 

kan beaktas vid valet att tillämpa alternativt inte tillämpa DRG. 

 

Metod: Grunden för denna studie är av kvalitativ karaktär med en komparativ design. 

Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer med representanter 

från de två studerade landstingen samt från Socialstyrelsen som förvaltar DRG-

systemet. 
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Slutsats: Landstinget i Värmlands huvudsakliga motiv för att tillämpa DRG inom 

psykiatrisk vård är att de värdesätter ett gemensamt system för hela landstinget med ett 

enhetligt mått vilket bidrar till enkelhet. Region Kronobergs motiv mot att tillämpa 

DRG inom psykiatrisk vård är att de anser att DRG som ersättningssystem inte 

motsvarar genomsnittskostnaden, det vill säga DRG-ersättningen, tillräckligt bra för att 

ersätta enstaka vårdtillfällen. Landstinget i Värmlands och Region Kronobergs motiv 

för respektive mot en DRG-tillämpning inom psykiatrin har sin utgångspunkt i att 

landstingen beaktar olika aspekter. Valet att tillämpa DRG, inom ett eller flera 

användningsområden, alternativt inte tillämpa DRG alls beror således på vilka aspekter 

landstingen lägger störst vikt vid. 

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvård, psykiatrisk vård, Diagnosrelaterade grupper, DRG, 

NordDRG 
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Förkortningslista 

DRG  Diagnosis Related Groups (Diagnosrelaterade grupper) 

HSL  Hälso- och sjukvårdslagen  

KPP  Kostnad Per Patient  

SCB  Statistiska centralbyrån  

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 
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1 Inledning 
 

Denna uppsats består av en studie av två landstings motiv till att tillämpa respektive 

inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård. Kapitlet inledning utgörs av en allmän 

bakgrundsbeskrivning för att ge en överblick över DRG-systemets framväxt och 

innebörd. Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion följt av studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
När en person i Sverige får vård utanför sitt hemlandsting ska det vårdande landstinget 

ersättas av hemlandstinget för de tjänster som utförts. Det krävs således någon form av 

ersättning för det utbyte som skett mellan de två landstingen. En vanlig 

ersättningsmodell för sådana utbyten är Diagnosrelaterade grupper (DRG). Modellen 

syftar till att identifiera kostnaden för ett vårdtillfälle1 inom hälso- och sjukvården 

genom att klassificera likartade vårdinsatser med ungefär samma resursanspråk i olika 

diagnoskoder, så kallade DRG-koder. Dessa DRG-koder tilldelas en vikt som motsvarar 

de genomsnittliga kostnaderna för en patient inom en specifik DRG-grupp. Vikten utgör 

tillsammans med en bestämd faktor ersättningen för en vårdinsats. Med andra ord kan 

systemet ange en i förväg fastställd ersättning på vården vilket möjliggör att 

vårdinsatser kan ersättas i enlighet med detta (Socialstyrelsen 2015b, 10). Eftersom 

systemet är konstruerat utifrån vårdinsatsers resursförbrukning kan det också användas 

till produktivitetsmätningar, för att exempelvis jämföra kostnadseffektiviteten mellan 

olika sjukhus. Systemet kan dessutom nyttjas som ett verktyg för uppföljning av 

sjukvård samt kopplas till en budget. Således kan DRG-systemet med fördel användas 

inom många olika användningsområden vid styrning av hälso- och sjukvård, vilket gör 

det unikt. DRG bidrar även till en överskådlig verksamhetsbeskrivning av 

patientsammansättningen eftersom diagnoser och åtgärder klassificeras i olika DRG-

grupper (ibid., 8). 

 

DRG-systemet började utvecklas år 1967 av professorerna Robert B. Fetter och John D. 

Thompson vid det amerikanska universitetet Yale University men tillämpades praktiskt 

                                                 
1 Ett vårdtillfälle innefattar tiden från att patienten skrivs in till att patienten skrivs ut (Socialstyrelsen u.å. 
d). 
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först år 1983 i USA. Utvecklingen av systemet initierades av att professorerna, 

tillsammans med ett sjukhus i New Jersey, försökte finna ett lämpligt system för 

kvalitetskontroll av sjukhusvård då de för tillfället tillgängliga metoderna var 

bristfälliga (Fetter 1991, 6-8). Fetter (ibid.) hävdade att istället för att endast se till 

enskilda vårdinsatser bör fokus ligga på patientens totala vårdinsatser. Den ursprungliga 

tanken med systemet var att kunna gruppera de patienter som blev inlagda på 

akutsjukhus och som mottog liknande behandling för den specifika diagnosen. Genom 

att klassificera patienter som är likartade utifrån medicinsk hänsyn och resursbehov 

utformades ett system för mätning och utvärdering som gav en överskådlig 

verksamhetsbeskrivning av sjukvården (ibid.).  

 

Den fortsatta utvecklingen av DRG skedde till följd av att de totala kostnaderna för 

hälso- och sjukvård i USA ökade i en betydligt snabbare takt än den generella 

inflationen och utgjorde en allt större del av landets BNP (Fetter 1991, 7). För att 

förhindra en fortsatt medicinsk inflation vidareutvecklades därför DRG till att inte 

endast omfatta kvalitetskontroll utan även kostnadskontroll och resursstyrning (Mayes 

2007, 14). De ersättningssystem som för tillfället användes innebar att vårdgivare, med 

hänsyn till dess starka profession, kunde debitera i princip vilka kostnader som helst 

utan att dessa ifrågasattes (ibid., 3). I och med att DRG synliggör resursåtgången för 

varje enskilt vårdtillfälle innebär det dock en begränsning av vårdgivares självständighet 

då även icke medicinskt kunniga kan se den faktiska kostnaden för ett vårdtillfälle 

(ibid., 14). Likaså gjorde systemet det möjligt att för första gången jämföra kostnader 

för samma vårdinsatser på olika sjukhus, vilket visade på betydande och oförklarliga 

skillnader (ibid., 3). Introduktionen av DRG inom amerikansk sjukvård bidrog således 

till en politisk såväl som ekonomisk maktbalans mellan vårdgivarna och de som 

betalade för vården. DRG innebar därmed en revolutionär förändring av hälso- och 

sjukvårdspolitiken i USA (ibid., 1).  

 

Liksom i USA fanns även brister i Sverige inom hälso- och sjukvården gällande 

kvalitetsmätning varpå olika metoder, däribland DRG, prövades i ett flertal omfattade 

projekt som inleddes år 1985 av Spri2 (Lawrence 1994, 1). Den nordiska 

                                                 
2 Spri var tidigare Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut, men avvecklades år 1999 
(Nationalencyklopedin u.å.).  
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motsvarigheten till amerikansk DRG började utvecklas gemensamt av de nordiska 

länderna år 1994 och kallas NordDRG. Detta är det enda systemet som tillämpas i 

Sverige och det är Socialstyrelsen som administrerar och utvecklar det. NordDRG är i 

grund och botten detsamma som den ursprungliga varianten av DRG men anpassat till 

nordiska förhållanden vad gäller de redan existerande systemen som används för 

diagnos- och åtgärdskodning. Genom vidareutvecklingar av respektive DRG-system 

under årens gång har dock skillnaderna ökat däremellan. Exempelvis infördes det inom 

NordDRG, år 2005, en ny form av diagnosgruppering för slutenvård3 av psykiatriska 

sjukdomar och missbruk (Socialstyrelsen 2015b, 8). Idag tillämpar samtliga landsting i 

Sverige NordDRG i något avseende, men ändamål samt omfattning skiljer sig åt. 

Eftersom Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner vilka tillämpar olika regionala 

prislistor bestämmer sjukvårdsregionerna själva inom vilka användningsområden samt i 

vilken omfattning systemet ska tillämpas (SKL 2018). I fortsättningen av uppsatsen 

kommer benämningen DRG att användas, som i själva verket avser NordDRG om inget 

annat anges. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Enligt Berlin och Kastberg (2011, 5) ligger utmaningen i att styra hälso- och sjukvård i 

att finna ett passande system som ger en god sjukvård till en rimlig kostnad. Oavsett 

vilket styrsätt som tillämpas medförs nämligen olika fördelar respektive nackdelar som i 

sin tur resulterar i såväl önskade som oönskade effekter (ibid.). Enligt Charlesworth, 

Davies och Dixon (2012, 2) är det svårt att beräkna vårdvärde i förhållande till 

kostnader med de modeller som används inom hälso- och sjukvården, vilket har gjort 

diskussionen om ersättningssystem av hög prioritet. Detta är ett stort problem 

internationellt som grundas i ökade krav på vården i kombination med allt mer 

begränsade ekonomiska resurser (ibid., 3).  

 

“Once one has a means of measuring performance, one can develop a system for 

understanding, predicting, and ultimately controlling the processes of production.”  

(Fetter 1991, 8). 

 

                                                 
3 Slutenvård definieras enligt HSL (SFS 2017:30) som då en patient är inlagd på en vårdinrättning (2 kap. 
4 §), medan all annan vård benämns öppenvård (2 kap. 5 §). 
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I Europa anges DRG vara den mest använda ersättningsmodellen inom hälso- och 

sjukvård (Charlesworth, Davies & Dixon 2012, 3). Fetters och Thompsons 

utgångspunkt vid framtagandet av DRG var att utveckla ett system som gav en 

översiktlig bild av verksamhetens kvalitet, kostnader och resursutnyttjande. Denna 

verksamhetsbeskrivning innebar också en möjlighet till att styra och kontrollera 

verksamheten (Fetter 1991, 8). DRG kan nämligen med fördel användas inom många 

sjukvårdsområden samt i flera syften eftersom det är anpassat till flera 

användningsområden (Socialstyrelsen 2015b, 8).  

  

Även om DRG uppges ha många fördelar är det ett omdebatterat system beträffande 

brister som förekommit i systemet (se exempelvis Flyborg 2013; Nordin 2014). Kritik 

har bland annat riktats mot systemet gällande att det inte fångar de faktiska kostnaderna 

av olika enskilda vårdtillfällen (Konkurrensverket 2004, 15). Vid DRG som 

ersättningssystem får vårdgivare en fast ersättning per produktgrupp, det vill säga per 

DRG-grupp, och således kan vårdgivare få ersättning för varje utförd prestation. I och 

med detta beskrivs systemet ha inneboende incitament till att skära ned på 

vårdkvaliteten (Charlesworth, Davies & Dixon 2012, 5) eftersom vårdgivaren ersätts 

med samtliga kostnader för den faktiska resursåtgången, vilket kan skapa incitament till 

att producera så mycket som möjligt med minsta möjliga resursåtgång (Lindgren 2014, 

17). Med hänsyn till att vårdgivare erhåller en fast ersättning per produktgrupp så 

föreligger det även incitament för vårdgivare att prioritera patienter med låga kostnader 

i förhållande till ersättning före patienter med höga kostnader i förhållande till 

ersättning, så kallad patientselektion (ibid., 10).  

 

Enligt ovanstående stycke innebär det alltså en risk för att Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) inte följs. De prioriteringar som görs i hälso- och sjukvården ska nämligen utgå 

från HSL:s mål som är “[…] en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” 3 kap. 1 § HSL (SFS 2017:30). Vidare gäller att “den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” 3 kap. 1 § HSL (SFS 

2017:30), samt att “offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara 

organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet” 4 kap. 1 § HSL (SFS 2017:30). 

Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska således utgå från en värdegrund bestående 

av människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 
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kostnadseffektivitetsprincipen. De tre principerna är rangordnade på så vis att den första 

principen ska prioriteras före den andra principen, som i sin tur ska prioriteras före den 

tredje principen (1177 Vårdguiden 2013). Vidare bör det tilläggas att enligt 

Kommunallagen (SFS 2017:725) ska den verksamhet som landsting bedriver å ena 

sidan ske utan vinstsyfte men å andra sidan ställs det krav vad gäller negativa resultat.  

 

Maciej Zarembas, författare och journalist på Dagens Nyheter, är en av kritikerna som 

ställer sig frågande till hur styrningen inom sjukvården verkar och inte minst till det 

omdiskuterade DRG-systemet. I Zarembas reportagebok Patientens pris (2013) har han 

ett kritiskt förhållningssätt till sjukvården och beskyller den för att leka företag. Han 

menar på att användningen av DRG är en av orsakerna till att vården har förvandlats till 

en marknad där vissa patienter ges företräde på grund av att de är mer lönsamma än 

andra, vilket kan leda till att de prioriteringar som framkommer i HSL inte följs.  

 

När en person får vård utanför sitt hemlandsting ska de bestämmelser som SKL angett i 

Riksavtal för utomlänsvård tillämpas. Enligt avtalet ska ersättningen av tjänster mellan 

landsting följa vårdlandstingets regionala prislista. Eftersom Sverige är indelat i Norra 

sjukvårdsregionen, Samverkansnämnden Stockholm-Gotland, Sydöstra 

sjukvårdsregionen, Södra sjukvårdsregionen, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och 

Västra sjukvårdsregionen finns det sex olika regionala prislistor (SKL 2014b, 13). 

Socialstyrelsens redogörelse för användningen av DRG-systemet inom vården visade på 

att samtliga svenska landsting4 år 2017 tillämpade DRG som ersättningssystem inom 

slutenvården, medan 17 av 21 landsting tillämpade det inom öppenvården, och endast 

fem av 21 landsting inom psykiatrin (Socialstyrelsen 2017a). Således skiljer sig 

ersättningssystemet, och därmed troligtvis även ersättningen, åt mellan olika landsting. 

Detta skapar funderingar kring vilka motiv som föreligger till att tillämpa respektive 

inte tillämpa DRG som ersättningssystem för samma vårdinsatser. Med tanke på att det 

tycks råda stor oenighet om huruvida DRG ska användas just inom psykiatrisk vård 

eller ej är en jämförelse mellan ett landsting som använder DRG inom psykiatrin, såsom 

Landstinget i Värmland (Landstinget i Värmland 2017a), och ett landsting som inte gör 

                                                 
4 Gotlands län saknar landsting, istället styrs det av Gotlands kommun (Regeringskansliet 2015). 
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det, såsom Region Kronoberg5 (Södra sjukvårdsregionen 2017, 88), framförallt av 

intresse. Då psykisk ohälsa är ett omfattande och ständigt växande folkhälsoproblem är 

det dessutom ett ytterst aktuellt område (Socialstyrelsen 2018c, 132).  

 

Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion, nämligen att det råder oklarheter 

kring varför landstingen tillämpar olika system för samma vårdinsatser, är det angeläget 

att identifiera vad landstingen har för motiv till att tillämpa eller inte tillämpa DRG 

inom psykiatrisk vård. Dessutom är detta av betydelse då samtliga medborgare mer eller 

mindre berörs av hälso- och sjukvårdens verksamhet, kvalitet samt finansiering. Av vad 

som framgår av tidigare studier förekommer det väsentliga skillnader vad gäller beslutet 

att tillämpa alternativt inte tillämpa DRG, men inte vad de bakomliggande motiven till 

detta är. Således är det av intresse att undersöka på vilka grundval DRG tillämpas inom 

psykiatrisk vård.  

 

I och med att användningen av DRG i Sverige inte är någonting nytt så finns det 

mängder av material att tillgå från då det implementerades under 1990-talet (se 

exempelvis Lawrence 1994; Appelgren 1990). Trots att systemet fortfarande används 

verkar det dock knappt föreligga någon nutida information om DRG beträffande vilken 

nytta eller belastning systemet bidrar med samt dess användningsområden i Sverige. 

Mycket av det material som publiceras gällande den svenska varianten av DRG ges ut 

av Socialstyrelsen, som förvaltar systemet, och innefattar främst information om 

systemet samt praktiska vägledningar som ska fungera som hjälpmedel till att använda 

DRG-systemet (se exempelvis Socialstyrelsen 2015b; Socialstyrelsen 2011). Tidigare 

studier som gjorts kring DRG, av bland annat Spri, fokuserar på hur tillämpningen 

passar ett specifikt sjukhus eller landsting (se exempelvis Nilsson 1995; Myrén 1997). 

Däremot tycks det råda en avsaknad av studier kring landstings motiv till att tillämpa 

respektive inte tillämpa DRG. Denna uppsats ska således verka som ett bidrag till redan 

befintlig forskning samt föranleda vidare studier vad gäller ett landstings val att tillämpa 

respektive inte tillämpa DRG inom den psykiatriska vården. 

 

                                                 
5 Region Kronoberg är ett av 13 landsting som har ett utökat ansvar för regional utveckling varför de har 
rätt att kalla sig region, även om de formellt sett är ett landsting (SKL 2017). 
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1.3 Forskningsfrågor  
Vilka är Landstinget i Värmlands motiv för att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård? 

Vilka är Region Kronobergs motiv mot att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att förstå och jämföra motiven till varför Landstinget i 

Värmland valt att tillämpa och varför Region Kronoberg valt att inte tillämpa DRG 

inom psykiatrisk vård. Därigenom bidrar uppsatsen till en förståelse för vilka faktorer 

som kan beaktas vid valet att tillämpa alternativt inte tillämpa DRG. 
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1.5 Fortsatt disposition  
I figuren nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

 

Figur 1: Uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 
 
  

2. Metod

• I metodavsnittet beskrivs de tillvägagångssätt som tillämpats för denna 
studie såsom forskningsdesign samt tillvägagångssätt för insamling, 
bearbetning och tolkning av data. kapitel beskrivs de tillvägagångssätt 
som tillämpats för denna studie.

3. Teoretisk 
referensram 

• I den teoretiska referensramen presenteras studiens vetenskapliga 
underlag som tillsammans med det empiriska materialet utgör grunden 
för analyskapitlet. Kapitlet inkluderar allmänna prioriteringar samt 
styrning av hälso- och sjukvård, DRG-systemet och dess fördelaktiga 
användningsområden samt kritik om DRG. 

4. Empiriskt 
material 

• I detta kapitel skildras studiens empiriska material som erhållits i 
samband med de semistrukturerade intervjuerna som utförts, och som 
vidare har bearbetats och tolkats.

5. Analys

• Analyskapitlet förklarar hur det empiriska materialet förhåller sig till 
den teoretiska referensramen. Kapitlet innehåller även en analys av 
empiriska data i förhållande till den konceptuella modellen som 
presenterades i det tredje kapitlet.

6. Slutsats

• I arbetets avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån 
analysavsnittet med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om metodkritik samt förslag på fortsatt 
forskning inom området.
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2 Metod 
 

I uppsatsens andra kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som tillämpats för denna 

studie. Kapitlet inleds med val av forskningsdesign följt av hur det teoretiska och 

empiriska materialet samlats in. Därtill framförs en redogörelse för studiens 

datainsamling följt av hur data bearbetats och tolkats. Vidare avslutas kapitlet med ett 

avsnitt om studiens kvalitetskriterier och etiska överväganden. 

 
2.1 Forskningsdesign   
Grunden för denna studie är av kvalitativ karaktär för att förstå motiven bakom besluten 

att tillämpa alternativt inte tillämpa DRG inom psykiatrin. Vidare är studien även 

komparativ för att urskilja vad landstingen har för olika motiv. En komparativ design 

syftar till en bättre förståelse av ett visst fenomen eftersom den belyser fenomenet ur 

flera olika infallsvinklar (Yin 2015, 180). Bryman och Bell (2017, 92-93) förklarar att 

med en komparativ studie av kvalitativt slag blir studien en flerfallsstudie. Enligt Yin 

(2007, 17) besvarar fallstudier vanligen frågorna hur och varför. Författaren (ibid., 30) 

definierar fallstudier (se nedan) med betoning på ordet beslut, vilket är just det denna 

studie syftar till att studera. Närmare bestämt vilka beslut de två landstingen har fattat 

avseende användning av DRG samt utifrån vilka motiv som besluten har fattats.  

 

“Fallstudiens väsen, den centrala tendensen i alla typer av fallstudier, är att den 

försöker belysa ett beslut eller en uppsättning beslut: varför de fattades, hur de 

genomfördes och vilka resultaten blev.” 

(Schramm 2007, se Yin 2007, 30). 

 

Det föreligger dock kritik mot den komparativa designen vad gäller risken att 

misslyckas med att fånga den kontextuella förståelsen för varje unikt fall, eftersom 

fokuset tenderar att vara på en jämförande grund (Bryman & Bell, 92-93). För att inte 

gå miste om den kontextuella förståelsen i de olika landstingen är utgångspunkten för 

datainsamlingen densamma, men däremot är intervjufrågorna anpassade för respektive 

respondent med avseende på vilket landsting de tillhör samt deras nivå inom 

organisationen. Således syftar anpassningen till att fånga kontexterna och därmed också 

till att försöka åtgärda bristerna med en komparativ fallstudie. Med hänsyn till den 
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komparativa fallstudiens egenskaper tycks den vara bäst lämpad för att utgöra grunden 

för denna studie.  

 

Valet av fallstudier har genomförts utifrån ett målstyrt urval. Inom kvalitativ forskning 

är detta en vanligt förekommande metod som av Bryman och Bell (2017, 406) beskrivs 

som ett strategiskt bestämt urval för att kunna besvara undersökningens 

problemformuleringar. På så vis kan forskaren utse fall för att skildra viktiga olikheter 

som är väsentliga för undersökningen. Metoden har tillämpats vid valet av 

sjukvårdsområdet psykiatrin, då användningen av DRG varierar mest inom detta 

område (Socialstyrelsen 2017a). Eftersom studien syftar till att studera två landstings 

motiv till att tillämpa respektive inte tillämpa DRG inom psykiatrisk vård har ett 

strategiskt urval gjorts på två landsting på länssjukvårdsnivå där beslutsfattandet om att 

använda systemet skiljer sig åt. Valet att studera Region Kronoberg, som inte tillämpar 

DRG inom psykiatrisk vård, grundar sig i att en av studiens författare är anställd på 

företaget och därmed har en ingång i organisationen. Beslutet att studera Landstinget i 

Värmland, som är ett av landstingen som tillämpar DRG inom psykiatrisk vård, grundar 

sig i att det är relativt likt Region Kronoberg storleksmässigt och därav tordes stå inför 

lika förutsättningar vid val av system (SCB 2018). 

 

2.2 Tillvägagångssätt för insamling av teoretiskt material   
Det är Socialstyrelsen som ansvarar för den svenska versionen av DRG (Socialstyrelsen 

2018b, 8) och således utgör organisationens riktlinjer och publikationer en stor grund 

för studiens teoretiska referensram. Ytterligare en teoretisk informationskälla är SKL 

som, likt Socialstyrelsen, ger ut publikationer kring DRG. Hälso- och sjukvårdslagen 

används som en utgångspunkt för den teoretiska referensramen. Det teoretiska 

underlaget grundas även i litterära källor, se exempelvis Lindvall (1997) samt Berlin 

och Kastberg (2011). Sökställen för insamlingen var Socialstyrelsens och SKL:s 

hemsidor samt samlingsdatabasen OneSearch. Nyckelord som använts i sökningen för 

att samla in material till uppsatsens teoretiska referensram var: Diagnosis Related 

Groups, Diagnosrelaterade grupper, DRG och NordDRG. 
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2.3 Tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av empiriskt 
material 
Datainsamling utgör en betydande del av en forskningsprocess och kan samlas in via 

bland annat primärdata. Med primärdata avses information som forskaren själv har 

samlat in med hänsyn till studiens syfte, direkt från den primära informationskällan 

(Alvehus 2013, 34). Denna studie är baserad på primärdata som är insamlad vid fem 

olika intervjutillfällen. Utöver detta har information använts i form av statistik om 

landstingen från Statistiska centralbyrån (SCB) samt från varje organisations hemsida i 

syfte att beskriva respektive organisation. 

 

2.3.1 Intervjuer 
Enligt Yin (2015) är intervjuer en av de mest använda (ibid., 111) samt viktigaste 

metoderna vid datainsamling för en fallstudie (ibid., 116). Vid fallstudier används 

intervjuer vanligtvis i syfte att få fram fakta samt respondenternas åsikt om dessa (ibid., 

117). Det är framförallt metodens flexibilitet som har bidragit till dess omfattande 

användning (Bryman & Bell 2017, 451). Det är dock viktigt att poängtera att muntliga 

berättelser rent generellt kan präglas av skevhet samt påverkas av respondentens 

förmåga att minnas och uttrycka sig (Yin 2015, 119).  

 

Enligt Bryman och Bell (2017, 456) lämpar sig semistrukturerade intervjuer för studier 

med ett relativt tydligt fokus. Författarna hävdar också att detta tillvägagångssätt är mest 

lämpat för studier med en komparativ avsikt, eftersom det sannolikt krävs ett visst mått 

av struktur vid jämförelser. Med hänsyn till detta har semistrukturerade intervjuer 

tillämpats för denna studie. Intervjuguiderna (se bilaga D, E, F, G och H) är anpassade 

för respektive respondent och består av öppna frågor utifrån specifika teman. 

Intervjuerna genomfördes dels ansikte mot ansikte på intervjupersonens arbetsplats och 

dels via telefon på grund av det geografiska avståndet till vissa av respondenterna. 

Nackdelar med telefonintervjuer är att de inte lämpar sig för längre intervjuer samt att 

det inte är möjligt att uppfatta en respondents ansiktsuttryck, vilket kan vara av 

betydelse om intervjuaren ställer känsloladdade eller personliga frågor där kroppsspråk 

är av betydelse för studien (ibid., 471). För denna studie anses dock inte detta ha någon 

relevans eftersom studiens respondenter inte ska besvara varken känsloladdade eller 

personliga frågor. Därav var telefonintervju det tillvägagångssätt som tillämpades för de 

respondenter som befann sig på annan ort. 
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För att tillfråga en person om en intervju finns det två sätt enligt Bryman och Bell 

(2017, 458), nämligen via telefon eller brev. Healey och Rawlinson (1993, se Bryman & 

Bell 2017, 458) förespråkar båda sätten, det vill säga att först ringa ett samtal för att 

därefter följa upp med ett introducerande brev. För att komma i kontakt med studiens 

respondenter söktes respektive respondents telefonnummer upp varvid dessa blev 

uppringda för en första introduktion av studien. De kontaktades därefter via mail med 

ett introducerande brev (se bilaga A, B och C) där detaljerad information om studiens 

syfte framgick. Dessutom poängterades respondenternas roll och betydelse för 

genomförandet av studien. Samtliga intervjupersoner fick tillgång till en intervjuguide 

(se bilaga D, E, F, G och H) med de övergripande intervjufrågorna en vecka innan 

respektive intervju. Detta för att de skulle ha möjlighet att eventuellt förbereda sig inför 

intervjun. Efter sammanställningen av intervjuerna erbjöds materialet till samtliga 

respondenter för respondentvalideringar. De tillhandahölls även slutprodukten av 

studien när denna färdigställts. 

 

2.3.2 Urval 
För att besluta om urvalsstorlek indikerar Kvale och Brinkmann (2014, 156-157) att 

urvalsstorleken bör vara precis så stor att forskaren ges möjligheten att ta reda på det 

den avser att förstå sig på. Urvalet får å ena sidan inte vara för litet för att uppnå 

tillräcklig empirisk grund, men å andra sidan inte vara för stort för att kunna bearbetas 

och således mista sin kvalitet. Det krävs således en avvägning mellan att inneha 

tillräcklig information utan att orsaka ett informationsöverflöd (ibid.). Således är urvalet 

begränsat till sex intervjupersoner för att uppnå kvalitet samt för att erhålla ett nyanserat 

och kontrasterat empiriskt material. Med avsikt att erhålla en genomgående och 

fullständig bild av DRG-systemet, samt för att kunna jämföra informationen med 

landstingens syn på DRG, är en av respondenterna Lisbeth Serdén, utredare på 

avdelningen för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen. Det är Socialstyrelsen som 

har förvaltningsansvar för NordDRG i Sverige, det vill säga ansvar för att 

vidareutveckla samt hålla systemet uppdaterat. Serdén har varit delaktig i arbetet med 

DRG sedan verksamheten började förvalta det år 1999 och innehar således kunskap 

samt erfarenhet om DRG-systemet varför hon ansågs skälig att intervjua. 
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För att förstå varför Landstinget i Värmland tillämpar DRG inom psykiatrisk vård ingår 

Värmlands representant i avtalsgruppen i urvalet, nämligen Caroline Westlund. 

Avtalsgruppen består av representanter för respektive landsting i Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion och dess huvudsakliga uppgift är att sammanställa den regionala 

prislistan (Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion u.å.). För att 

komplettera samt få en djupare förståelse av en DRG-tillämpning består även urvalet av 

en respondent från landstingets psykiatriska verksamhet, närmare bestämt Patrik 

Hultgren, verksamhetschef för den allmänpsykiatriska slutenvården på Landstinget i 

Värmland. Hultgren har kunskap och erfarenhet kring hur DRG verkar som system och 

tillfrågades därför att delta i studien. 

 

Med samma avseenden som ovan fast i motsatt förhållande, nämligen att förstå varför 

Region Kronoberg inte tillämpar DRG inom psykiatrisk vård, består urvalet av Stig 

Sjölin som är en före detta representant i avtalsgruppen för Region Kronoberg. Trots att 

Sjölin inte längre är representant i avtalsgruppen bedömdes han av Region Kronoberg 

vara mest lämplig att intervjua då han innehar över tio års erfarenhet av rollen, och 

ansågs därav kunna bidra med nödvändig information till studien. Södra 

sjukvårdsregionens avtalsgrupp består, liksom avtalsgruppen i Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion, av representanter för respektive landsting inom regionen. 

Avtalsgruppen förhandlar om priser och ersättningar för att således kunna utveckla 

regionala pris- och ersättningsmodeller (Södra sjukvårdsregionen u.å.). Vidare 

tillfrågades även representanter från landstingets psykiatriska verksamhet med avsikt att 

grundligt förstå hur landstingets styrsystem substituerar DRG-systemet. Dessa var 

Magnus Frithiof, centrumchef för psykiatricentrum på Region Kronoberg, samt Mari 

Persson, centrumcontroller för psykiatricentrum på Region Kronoberg. Se Tabell 1 

nedan för mer detaljerad information kring urvalet.  

 

Tanken med detta urval var att fånga kontexter från olika nivåer inom respektive 

landsting samt från Socialstyrelsen. På så sätt uppnår studien en datamättnad i form av 

övergripande information om DRG-systemet från Socialstyrelsen, samt hur respektive 

landsting förhåller sig till DRG på såväl central nivå som avdelningsnivå. 
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Respondent Befattning Arbetsgivare Intervjuform Datum Intervjutid 
Lisbeth 
Serdén 

Utredare Socialstyrelsen Telefon 2018-04-24 27 min 

Caroline 
Westlund 

Representant i 
avtalsgruppen 

Landstinget i 
Värmland 

Telefon 2018-05-02 28 min 

Patrik 
Hultgren 

Verksamhetschef 
för den psykiatriska 

slutenvården 

Landstinget i 
Värmland 

Telefon 2018-04-26 24 min 

Stig Sjölin 
F.d. representant i 

avtalsgruppen 
Region 

Kronoberg 
Ansikte mot 

ansikte 
2018-04-24 50 min 

Magnus 
Frithiof & 

Mari Persson 

Centrumchef 
respektive 

centrumcontroller 
för psykiatricentrum 

Region 
Kronoberg 

Ansikte mot 
ansikte 

2018-04-23 34 min 

 
Tabell 1: Intervjuinformation.  
 
 
2.3.3 Inspelning och transkribering  
För denna studie har inspelning och transkribering genomförts. Detta för att kontrollera 

att tolkningar överensstämmer med vad som framgått av intervjun. Enligt Bryman och 

Bell (2017, 465) möjliggör det även en mer utförlig analys av materialet samt att det 

innebär en kvalitetsförsäkran genom att bevisa att datainsamlingen är korrekt bearbetad 

och tolkad. Inspelningar har dock en tendens att påverka intervjupersoner genom att de 

känner sig obekväma med situationen. Det bör även tilläggas att inspelning och 

transkribering är ett tidskrävande moment, vilket anses vara den främsta nackdelen med 

tillvägagångssättet (ibid.). Med hänsyn till att studien endast inkluderar ett fåtal 

intervjuer, vilket gör dess innehåll än viktigare, anses inspelning och transkribering 

dock vara ett skäligt hjälpmedel för att tolka samt analysera intervjuerna på ett korrekt 

och etiskt sätt. Detta gjordes efter respondenternas godkännande. 

 

2.3.4 Tolkning av empiriskt material  
Efter varje avslutad intervju påbörjades bearbetningsprocessen med att transkribera det 

inspelade materialet. Därefter initierades tolkningsprocessen genom att läsa respektive 

transkribering upprepade gånger för att vidare sortera bort insamlade data som var 

irrelevant för studiens syfte och teoretiska referensram. En slutlig sammanställning av 

det empiriska materialet presenterades därefter för studiens respondenter med avsikt att 

erhålla respondentvalidering samt förse studien med trovärdighet. Slutligen påbörjades 

analysprocessen med hjälp av bland annat mönsterjämförelser, vilket innebär att det 

empiriska materialet jämfördes med ett förväntat mönster (Yin 2007, 145), i detta fall 
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den teoretiska referensramen. Således har teorin om motiven till att tillämpa alternativt 

inte tillämpa DRG-systemet jämförts med empirin för att analysera landstingens motiv. 

Utöver detta har även andra intressanta aspekter av vad som framgår av den teoretiska 

referensramen och empirin analyserats samt diskuterats för att följaktligen kunna dra 

slutsatser.  

 

2.4 Kvalitetskriterier 
Yin (2007, 55) belyser fyra kriterier för bedömning av en forskningsdesigns kvalitet. 

Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet. Samtliga 

kriterier beskrivs nedan. 

 
2.4.1 Begreppsvaliditet  
Begreppsvaliditet innefattar fallstudieforskarens förmåga att översätta och definiera 

relevanta begrepp för att undvika bristande objektivitet (Yin 2007, 55). För att öka 

studiens begreppsvaliditet har hänsyn tagits till Yins (ibid., 56) tre tillvägagångssätt. Det 

första innebär att använda sig av flera empiriska källor för att få en överensstämmande 

undersökningsform. Detta styrks då studiens datainsamling har inhämtats från sex 

respondenter som hör till tre olika organisationer. Ytterligare en metod som författaren 

(ibid.) lyfter fram är att forskaren bör beskriva för läsaren hur studiens slutsatser är 

underbyggda. Detta har åstadkommits genom redogörelser i uppsatsens avslutande 

kapitel, slutsats, för hur studiens resultat är motiverat utifrån den teoretiska 

referensramen samt datainsamlingen. På det sättet ges läsaren en möjlighet att förstå de 

resonemang som förts. Det tredje tillvägagångssättet som Yin (ibid.) uppmärksammar är 

att se till att så kallade nyckelinformanter får ta del av det som framkommer av 

rapporten innan den färdigställs. Därav fick samtliga sex respondenter ta del av ett 

utkast av empirin och bekräfta att datainsamlingen tolkats korrekt. Ytterligare en åtgärd 

som vidtagits för att undkomma subjektivitet är att intervjuer har spelats in och 

transkriberats. 

 

2.4.2 Intern validitet  
Enligt Yin (2007, 57) betyder intern validitet att dra hållbara slutsatser. Detta innebär att 

skildra verkligheten på ett rättvist sätt genom att iaktta alla konkurrerande förklaringar 

och möjligheter, att belägg är överensstämmande samt att slutsatser är riktiga (ibid.). 

För att studiens resultat ska avspegla verkligheten har mönsterjämförelser tillämpats, 
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vilket enligt Yin (ibid.) är ett sätt att uppnå intern validitet. Genom att fastställa den 

teoretiska referensramen kunde ett förväntat mönster iakttas som därefter analyserats 

utifrån det empiriska mönstret. 

 
2.4.3 Extern validitet  
Den externa validiteten behandlar frågor kring huruvida fallstudiens resultat kan 

generaliseras utöver det specifika fallet. Med andra ord är målet att åstadkomma en 

analytisk generalisering av teorier där det handlar om att definiera ”[…] det område till 

vilket studiens resultat kan generaliseras” (Yin 2007, 55). Denna studies 

generaliserbarhet utgörs av en strävan efter att finna allmängiltiga förklaringar utifrån 

dessa fall. Därmed kan andra landsting som bedriver psykiatrisk verksamhet tänkas dra 

lärdom av studiens resultat.  

 

2.4.4 Reliabilitet 
Kvalitetskriteriet reliabilitet innebär att två forskare med identiska tillvägagångssätt ska 

uppnå samma resultat, förutsatt att det är samma fall som studeras. För att detta ska vara 

möjligt krävs det att forskare noga redogör för sitt tillvägagångssätt för att undvika 

felaktigheter och skevheter (Yin 2007, 59). Vid utformandet av studien har detta 

beaktats och studien utgår från de riktlinjer som finns gällande fallstudier, se mer ovan i 

avsnitt 2.1 Forskningsdesign. Genom att noggrant ha redogjort för datainsamlingens 

tillvägagångssätt och de val som gjorts anses reliabilitetskravet vara uppnått.  

 

2.5 Etiska överväganden  
Vid genomförandet av en studie är det som forskare viktigt att ta ställning till ett antal 

forskningsetiska principer vilka avser att verka som riktlinjer för förhållandet mellan 

forskare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet 2002, 6). Vetenskapsrådet (2002, 7-14) 

presenterar fyra huvudprinciper som samhällsvetenskapliga forskare bör ta hänsyn till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet grundar sig i att forskaren bör förklara studiens syfte, respondentens 

roll samt redogöra för de villkor som ett medverkande innebär. Dessutom ska 

respondenten upplysas om att dess medverkan är frivillig samt att denne närsomhelst 

kan avbryta sitt deltagande. Intervjupersonen bör likaså informeras om vad som ska 
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ingå i forskningen, framförallt om det kan påverka respondentens inställning till att 

medverka (Vetenskapsrådet 2002, 7). Redan vid den första kontakten med 

intervjupersonerna informerades de om samtliga aspekter som ingår i 

informationskravet. Redogörelsen av aspekterna i det introducerande brevet 

presenterades således redan innan respondenten gjort något åtagande. Respondenten 

fick sedan på egen hand fatta ett beslut angående sitt deltagande i studien, vilket är i 

linje med samtyckeskravet (ibid., 9). Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska 

säkerställa att de personliga uppgifterna som finns om respondenterna ska hanteras på 

ett hänsynsfullt och konfidentiellt vis (ibid., 12). I samband med denna etiska princip 

belyser Bryman och Bell (2017, 147) även anonymitetskravet, vilket berör 

respondenternas rättighet till anonymitet. I studien har respondenterna getts möjligheten 

att vara anonyma, dessutom har all empirisk information behandlats ytterst varsamt. Av 

vad som framgår av nyttjandekravet får den empiriska informationen som samlats in 

enbart användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, 14). Det som framkom 

vid intervjutillfällena avses därav endast användas till denna studie och inte i andra 

sammanhang.  

 

Ytterligare en aspekt som Vetenskapsrådet (2002, 11) uppmärksammar är att det inte 

ska finnas någon anknytning eller något beroendeförhållande mellan intervjuaren och 

intervjuobjekten. Någon anknytning till studiens intervjupersoner föreligger inte, men 

för att vara transparenta bör det framföras att en av författarna, som ovan nämnt, är 

anställd på Region Kronoberg vid avdelningen Vårdstöd som hanterar fakturor för köpt 

vård. Trots att det finns en personlig relation till ett av landstingen tordes detta inte ha 

påverkat resultatet. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Uppsatsens tredje kapitel omfattar studiens teoretiska grund som avser att beskriva 

relevanta teorier och begrepp för att besvara de forskningsfrågor som formulerats. 

Kapitlet inleds med allmänna bestämmelser i hälso- och sjukvården följt av ett avsnitt 

om styrning av hälso- och sjukvård. Därefter följer en beskrivning av DRG-systemet 

samt dess användningsområden. Kapitlet fortsätter med ett kritikavsnitt om DRG och 

därefter mynnar avsnittet ut i en konceptuell modell.  

 

3.1 Prioriteringar inom hälso- och sjukvård 
Inom hälso- och sjukvården görs prioriteringar, vilket innebär att en patient kan väljas 

före en annan patient. Dessa prioriteringar utgår från Hälso- och sjukvårdslagen. Tre 

rangordnade prioriteringsprinciper går att urskilja, närmare bestämt 

människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen (1177 Vårdguiden 2013). De inledande bestämmelserna i 

HSL förtydligar att samtliga vårdgivare, vilket inkluderar kommuner och landsting, ska 

bedriva sin verksamhet i enhetlighet med vad som framgår av lagen 1 kap. 1 § HSL 

(SFS 2017:30). 

 

“Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen.  

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården.” 

3 kap. 1 § HSL (SFS 2017:30). 

 

Den första delen av ovanstående paragraf motsvarar den så kallade 

människovärdesprincipen. Principen bygger på människors lika värde och därav rätt till 

lika vård. Således ska inte kön, ålder eller andra faktorer ha en inverkan på den vård 

som erbjuds. Den sista delen av paragrafen förknippas med behovs- och 

solidaritetsprincipen som är av andra rang vid prioriteringar i vården. Principen grundar 

sig på att de som är i störst behov av vård ska ges högsta prioritet (1177 Vårdguiden 

2013).  
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“Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den 

främjar kostnadseffektivitet.” 

4 kap. 1 § HSL (SFS 2017:30). 

 

Ovanstående paragraf belyser det krav på kostnadseffektivitet som råder inom den 

offentliga delen av vården. Kostnadseffektivitetsprincipen är av tredje rang i de 

prioriteringar som görs i vården. Principen inbegriper att det ska finnas en avvägning 

mellan kostnader och effekter av en behandling. Exempelvis ska en billigare men lika 

effektiv behandling prioriteras före en annan. Enligt 1177 Vårdguiden är prioriteringar 

inom hälso- och sjukvård nödvändiga för att resurserna ska användas på ett så effektivt 

sätt som möjligt (1177 Vårdguiden 2013). 

 
3.2 Styrning av hälso- och sjukvård 
Enligt Lindvall (1997, 23) finns det inte något optimalt ekonomistyrsystem anpassat till 

samtliga organisationer. Huruvida ett visst ekonomistyrsystem lämpar sig för en viss 

organisation beror nämligen på det organisatoriska sammanhang i vilken den befinner 

sig (ibid., 24). Detta innebär att ekonomistyrningen måste utformas och tillämpas med 

hänsyn till en organisations speciella originalitet (ibid., 19). Den verksamhet som 

sjukhus bedriver präglas av tydliga särdrag, vilka således bör tas i beaktande vid 

ekonomistyrning av organisationen (ibid., 159). De specifika förhållandena som 

utmärker hälso- och sjukvård är bland annat att verksamheten producerar tjänster, 

använder sig av en avancerad produktionsteknologi och är icke vinstdrivande. Enligt 

Kommunallagen (SFS 2017:725) ställs det dock krav vad gäller negativa resultat. 

 

Ytterligare ett utmärkande drag är ett starkt inflytande från professionella yrkeskårer 

(Lindvall 1997, 24). Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus och Nilsson (2014, 482) 

menar att organisationer med en stark professionell yrkeskår tenderar att ha en 

bristfällig kostnadskontroll då de yrkesverksamma sällan ser till de ekonomiska 

konsekvenserna av sina beslut. Användningen av ekonomistyrning inom hälso- och 

sjukvård syftar således bland annat till att få en större kontroll över den starka 

medicinska yrkeskåren (Lindvall 1997, 22). Lindvall (ibid., 24) påpekar dock att en 

administrativ styrning kan resultera i att ekonomiska resultat prioriteras framför 

grundläggande humanistiska värderingar och etiska principer, vilket strider mot HSL. 

Till exempel finns det en risk för att sjukvården undviker att vårda kostnadskrävande 
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patienter eller utför vård som är tveksam ur ett medicinskt perspektiv, men lönsam ur ett 

ekonomiskt perspektiv (ibid., 140). Likaså kan styrningens fokus på snabba resultat leda 

till att långsiktiga satsningar, såsom utbildningsinsatser, prioriteras bort (ibid., 154). 

 

3.3 DRG 
Grunderna till DRG utvecklades i USA under 1960-talet. Systemet var ursprungligen 

avsett att fungera som kvalitetskontroll av sjukhusvården genom en gruppering av 

patienter utifrån medicinsk diagnos på akutsjukhus. Möjligheten till gruppering innebar 

att DRG även kom att användas för kostnadskontroll och resursstyrning (Fetter 1991, 6-

8). Idag används DRG inom svensk hälso- och sjukvård, i både öppen- och slutenvård, 

för att klassificera patienter som är lika utifrån medicinsk hänsyn samt är ungefär lika 

resurskrävande i olika grupper (Socialstyrelsen 2011, 1). Den aggregering som DRG 

innebär bidrar till en översiktlig verksamhetsbeskrivning av sjukhusens 

patientsammansättning eftersom verksamheten kan beskrivas genom cirka 1 200 DRG-

koder (Socialstyrelsen u.å. b) istället för genom cirka 12 000 diagnoskoder och 8 000 

åtgärdskoder (Socialstyrelsen 2014b). I den svenska varianten av DRG så släpptes det år 

2005 en version som är anpassad för den psykiatriska slutenvården. Denna version 

används än idag och innehåller en grupperingslogik för psykiatriska sjukdomar samt 

missbruk (Socialstyrelsen 2015b, 8). 

 

3.3.1 DRG-kod 
DRG är ett sekundärt patientklassificeringssystem6 eftersom indelningen är baserad på 

primärklassificeringar7 främst i form av redan fastställda diagnoser och åtgärder. De 

data som används vid grupperingar till en DRG är patientens huvuddiagnos, det vill 

säga den primära orsaken till att patienten vårdas, samt eventuella bidiagnoser vilka kan 

vara av relevans för vårdtillfället. Ytterligare data som registreras är information om 

eventuella åtgärder, ålder, kön samt det sätt på vilket en patient skrivs ut. Vid öppenvård 

och dagkirurgi krävs även information om vårdgivarens yrkeskategori och besöksform, 

såsom enskilt besök eller teambesök (Socialstyrelsen 2011, 2). På grund av att 

grupperingen av patienter enligt DRG-systemet kan vara mycket komplicerad görs 

                                                 
6 Sekundärklassificering delar in enskilda patienters vårdhändelser i större grupper utifrån medicinsk 
hänsyn och resursbehov beräknat genom en algoritm (Socialstyrelsen u.å. a). 
7 Primärklassificering innefattar att en patient primärt inordnas i endast en kategori med hänsyn till 
befintliga uppgifter samt direkta observationer i enlighet med det specifika klassifikationssystemets 
anvisningar (Socialstyrelsen 2011). 
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indelningen med hjälp av ett dataprogram utifrån en fastlagd grupperingsalgoritm med 

cirka 3 000 grupperingsregler. Eftersom respektive regel ställer specifika krav för ett 

visst utfall jämförs en patients data med grupperingsreglerna för att vårdtillfället således 

ska placeras i rätt DRG-grupp (Socialstyrelsen 2014b).  

 

3.3.2 Major Diagnostic Categories (MDC) 
DRG-systemet är indelat i 29 olika så kallade kapitel vilka kallas Major Diagnostic 

Categories (MDC) (Socialstyrelsen u.å. b). Socialstyrelsen (2011, 3) definierar MDC 

som “[…] en grov indelning av alla huvuddiagnoser där varje MDC motsvarar 

sjukdomar i ett visst organsystem eller sjukdomar med en viss etiologi”. De olika 

kapitlen motsvaras dessutom ofta av en viss medicinsk specialitet. Grupperingen av 

patienter enligt DRG-systemet sker således genom att huvuddiagnosen placeras i ett av 

de olika MDC-kapitlen (ibid.). Till exempel består MDC 19 av psykiska sjukdomar, 

beteendestörningar och alkohol- eller drogberoende (SKL 2010, 44), vilket även visas 

som illustration i Tabell 2 i slutet av detta avsnitt.  

 

3.3.3 DRG-vikt 
Varje enskild DRG tilldelas en vikt som ska motsvara ett relativt mått på 

patientkostnader för en genomsnittspatient inom en viss DRG-grupp (se Tabell 2). Den 

beräknade genomsnittskostnaden för alla vårdtillfällen har vikten 1. För att beräkna hur 

mycket resurser en viss DRG tar i anspråk används systemet Kostnad Per Patient 

(KPP), där den verkliga kostnaden kan tas fram för respektive vårdtillfälle. Dessa 

beräkningar används i sin tur för att få fram en genomsnittlig kostnad för varje enskild 

DRG. Vikten för varje enskild DRG tas sedan fram genom att dividera dess 

genomsnittskostnad med kostnaden motsvarande DRG-vikten 1 (Socialstyrelsen 2011, 

9). Om genomsnittskostnaden för en viss DRG exempelvis är hälften av 

genomsnittskostnaden för alla vårdtillfällen, det vill säga kostnaden motsvarande DRG-

vikten 1, kommer DRG:n att ha vikten 0,5 (Konkurrensverket 2004, 14). DRG-vikten 

representerar alltså ett relativt mått på den genomsnittliga resursförbrukningen för en 

viss DRG (Socialstyrelsen 2011, 9). För att visa på perspektiv har till exempel en DRG 

för ett läkarbesök på en vårdcentral avseende ett beroende eller psykiska besvär vikten 

0,026 medan psykiatrisk vård i över 90 dagar har vikten 12,065 (Socialstyrelsen 2017b). 
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3.3.4 DRG-poäng 
Vid tillämpning av en gemensam skala för DRG-vikt går det att beräkna en kostnad per 

så kallad DRG-poäng (Socialstyrelsen 2011, 10). DRG-poäng är summan av alla 

vårdkontakter multiplicerat med vikten för respektive vårdkontakt (Socialstyrelsen 

2014a). Antal konsumerade DRG-poäng används ofta som ett mått av sjukhus eller 

regioner på presterad sjukvård och/eller kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen 2011, 10). 

Priset per poäng baseras i vissa fall på den nationella snittkostnaden per DRG-poäng 

och i vissa fall på lokala prislistor (Lindgren 2014, 20). Den ersättning som vårdgivaren 

erhåller vid utförd vård beräknas genom att en DRG-vikt multipliceras med poängpriset 

(Vårdgivarguiden 2018). Således innebär högre vikter också högre kostnader för 

vårdtillfället (Socialstyrelsen 2011, 9). Genom att basera priset på till exempel ett 

sjukhus DRG-poäng behövs inte ett bestämt pris för respektive DRG (Konkurrensverket 

2004, 15). Ersättningen ska motsvara de genomsnittliga kostnaderna för ett vårdtillfälle 

i DRG-gruppen (Socialstyrelsen 2011, 8).  

 

3.3.5 Kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall 
Eftersom den totala kostnaden för varje vårdtillfälle kan bli väldigt hög samt vårdtiden 

väldigt lång för vissa patienter, i förhållande till genomsnittet för en DRG-grupp, delas 

patienter in i ytterfall och innerfall. Med kostnadsytterfall avses patienter vars 

totalkostnad för ett vårdtillfälle är extremt hög och med vårdtidsytterfall avses patienter 

vars vårdtid är extremt lång (Socialstyrelsen 2011, 10). Alla vårdtillfällen som inte 

kännetecknas av extrema värden kallas för innerfall (Socialstyrelsen 2018a). 

Fördelningen av ytterfall mellan sjukhus anses vara slumpmässig och således utesluts 

dessa vid vårdkostnadsjämförelser mellan sjukhus för en mer korrekt bedömning 

(Socialstyrelsen 2011, 10). Likaså exkluderas ytterfallen vid beräkning av DRG-vikter, 

och dessa baseras således endast på innerfallen (Socialstyrelsen 2018a, 5). Ett sjukhus 

har dock rätt till förhöjd ersättning vid ytterfall (Konkurrensverket 2004, 15). Den 

metod som används vid fastställande av ytterfall kallas trimning och själva 

ytterfallsgränsen kallas trimningsgrad. Valet av trimningsgrad skiljer sig åt mellan olika 

DRG-grupper beroende på hur stor andel av patienterna som anses vara lämplig att 

exkludera. En större trimningsgrad innebär nämligen en minskad risk för slumpmässiga 

skillnader, men en ökad risk för att systematiska kostnadsskillnader inte upptäcks. 

Dessutom påverkas trimningsgraden av det patientmaterial som finns registrerat i KPP 

eftersom ytterfallsberäkningen baseras på detta. Vanligtvis uppgår trimningsgraden till 
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fem procent, uttryckt i kronor respektive vårddygn, av det totala antalet vårdtillfällen 

som finns registrerat i databasen (Socialstyrelsen 2011, 10). Som framgår av Tabell 2 är 

till exempel kostnadsytterfallsgränsen för bipolära syndrom för personer över 60 år 196 

436 kronor och vårdtidsytterfallsgränsen 26 vårddygn.  

 

3.3.6 Exempel på DRG-viktlista inom psykiatrisk vård  
I nedanstående tabell ges exempel på tre olika psykiatriska diagnoser. Med hänsyn till 

DRG-systemets grupperingsregler har respektive diagnos tilldelats en kod, vilka kan ses 

i den första kolumnen i tabellen. Som framgår av den andra kolumnen har samtliga 

DRG tilldelats en huvuddiagnos vilka tillhör MDC 19: psykiska sjukdomar, 

beteendestörningar och alkohol- eller drogberoende (SKL 2010, 44). Vidare har varje 

DRG även en vikt, se den fjärde kolumnen, vilka ska representera den genomsnittliga 

resursförbrukningen för en diagnos där en högre vikt indikerar en högre 

resursförbrukning. I den femte kolumnen återfinns kostnadsytterfallsgränsen för 

respektive DRG medan vårdtidsytterfallsgränsen kan utläsas i den sjätte kolumnen. De 

priser som framgår av den åttonde kolumnen är beräknade genom att respektive DRG-

vikt har multiplicerats med den beräknade kostnaden för vikten 1.  

 

Exempel på DRG-viktlista inom den psykiatriska vården. 

Beräknad kostnad för vikten 1 är 54 254 
 
 

DRG MDC NordDRG text 
NordDRG 
vikt 2018 

Kostnads-
ytterfallsgräns 

Vårdtids-
ytterfallsgräns 

Källa 
till 

vikter 

DRG-
pris med 
54 254 

för 
vikten 1 

T10N 19 
Bipolära syndrom 

< 60 år 
1,171 196 436 26 KPP 63 531 

T15N 19 Ångestsyndrom 0,896 150 340 18 KPP 48 612 

T30N 19 
Schizofreni  

< 30 år 
1,066 167 568 21 KPP 57 835 

 
Tabell 2: Exempel på viktlista för DRG inom psykiatrin (Socialstyrelsen 2017b). 
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3.4 DRG-systemets användningsområden 
DRG är ett system som täcker många olika användningsområden. Systemet kan 

användas som ett verktyg till budget, antingen som underlag för anslagstilldelning8 inför 

budgetperioden eller för ersättning inom landstinget i slutet av budgetperioden. Vidare 

kan DRG användas som ersättningssystem mellan olika landsting då de ersätter 

varandra för utförd vård, så kallad ersättning utom landsting. Systemet fungerar även 

som verktyg vid uppföljning och jämförelser i eller mellan verksamheter 

(Socialstyrelsen 2011, 8). 

 
3.4.1 Budgetinstrument och ersättning inom landsting 
Enligt Brorström, Haglund & Solli (2014, 189) är budget ett verktyg för att fördela en 

verksamhets resurser, och inom offentlig sektor är utförandet av en budget lagstadgat. 

Inom vårdsektorn finns två olika former av resursfördelningsmodeller, närmare bestämt 

anslagsfinansiering samt prestationsfinansiering. Traditionellt sett har budgeten inom 

offentliga verksamheter utgjorts av anslagsfinansiering, vilket innebär att parallellt vid 

en anslagstilldelning sker även ett bestämmande av en enhets totalkostnad. Således 

innebär detta en god kostnadskontroll (Berlin & Kastberg 2011, 68). Anslagsbudgeten 

är förutbestämd utifrån en enhets planerade resursbehov, där tidigare års resursåtgång 

ligger till grund för anslagets storlek (Lindgren 2014, 18). Anslagen delas ut årligen, 

även om det i grunden bygger på att ”pengar betalas varje gång en definierad prestation 

utförs och att verksamheten får mer resurser om mer presteras” (Berlin & Kastberg 

2011, 68). Enligt Berlin och Kastberg (ibid.) innebär detta dock en risk för 

totalkostnadsexpansion. Därför har anslagsfinansieringen kompletterats med ett 

kostnadstak, som tillsammans utgör anslagsramen för en enhet (Hallin & Silverbo 2001; 

Panfilova 2004, se Berlin & Kastberg 2011, 69). Kritik som riktats mot 

anslagsbudgetering grundar sig i att vårdenheter finner ekonomiska incitament till etiskt 

felaktiga handlingar, som enligt Lindvall (1997, 47) manipulerar det ekonomiska 

styrsystemet. Endera genom att enheter hastigt konsumerar ännu ej förbrukade anslag 

vid budgetperiodens slut, i mån om att inte riskera lägre anslag inför kommande 

perioder, eftersom det då föreligger förmodan om ett mindre resursbehov. Men det kan 

även, motsatsvis, förekomma att enheter avstår från lönsamma beslut på grund av en 

                                                 
8 Anslagstilldelning innebär att staten eller kommunen delar ut en summa pengar till en myndighet 
(Regeringen u.å.). 
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eventuell budgetöverskridning vid periodens slut, vilket följaktligen också löper risk för 

minskade anslag framöver på grund av negativt resultat (ibid.). 

 

Prestationsersättningar är ytterligare ett sätt att fördela resurser till enheter inom samma 

offentliga organisation. Med andra ord är det bland annat en modell för ersättning inom 

landsting. Resursfördelningsmodellen bygger på att landstinget i detta fall fördelar ut 

resurser, i form av ersättning per utförd prestation, till respektive enhet inom landstinget 

vid budgetperiodens slut (Berlin & Kastberg 2011, 65). Dessa ersättningar baseras på 

hur resurskrävande varje utförd prestation var. Således får vårdgivaren betalt för varje 

insats som genomförts (Lindgren 2014, 18). Vid denna typ av resursfördelningsmodell 

är en av fördelarna att det inte finns några incitament för en vårdgivare att välja bort en 

resurskrävande patient, i och med att samtliga vårdinsatser ersätts (ibid., 37). Dessutom 

belyser Berlin och Kastberg (2001, 57) att prestationsfinansiering som 

resursfördelningsmodell skapar incitament till att minska vårdköer och vårdtider, 

eftersom ju mer som produceras, desto mer ersättning erhålls. Eftersom 

resursfördelningsmodellen kan skapa en drivkraft att prestera så mycket som möjligt i 

mån om att få så hög ekonomisk ersättning som möjligt, kan detta riskera att andra 

viktiga aspekter såsom kvalitet inte uppmärksammas (ibid., 79). Ytterligare ett problem 

är att modellen innebär en risk för manipulation eftersom vårdgivaren avsiktligt kan 

registrera besök felaktigt för att därigenom få högre ersättning (Lindgren 2014, 39).  

  

3.4.1.1 DRG-systemet som budgetinstrument och ersättning inom landsting  
DRG-systemet underlättar arbetet med att få fram vad åtgärder inom vården kostar och 

kan därför fördelaktigt nyttjas som ett budgetinstrument vid sjukvårdsplanering 

(Socialstyrelsen 2018b, 10). Eftersom det går att få fram resursbehov för olika 

diagnosgrupper kan DRG-systemet fungera som grund för en vårdenhets interna budget 

(Appelgren 1990, 10-11). Som tidigare nämnt ingår DRG som en del i ett 

ersättningssystem. För de landsting som finansieras via anslag, det vill säga med ett fast 

belopp baserat på en budget, kan DRG fungera som budgetinstrument i form av 

underlag till anslagsfinansieringen. För de landsting som istället använder 

prestationsfinansiering kan DRG-systemet nyttjas som debiteringsunderlag för utförda 

prestationer till den ersättning som erhålls i efterhand. Dels eftersom ett pris är satt på 

varje befintlig DRG-grupp, och dels då enheters resursförbrukning finns tillgängliga i 
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systemet. Således fungerar prestationsersättning som ersättning inom ett landsting 

(Socialstyrelsen 2018b, 10). 

 

3.4.2 Ersättning utom landsting 
Ersättningsmodeller kan generellt sett utformas utifrån två dimensioner, närmare 

bestämt tid och aktivitet, som skapar olika typer av incitamentsstrukturer. Lindgren 

(2014, 17) förklarar att tidsdimensionen innebär att ersättningen å ena sidan kan vara 

prospektiv, vilket innebär att den är förutbestämd. Då erhåller vårdgivaren ett fast 

belopp som är oberoende av periodens framtida kostnader. I detta fall finns incitament 

för vårdgivaren att vara så sparsam med resurserna som möjligt. När ersättningen å 

andra sidan är retrospektiv, det vill säga att den bestäms i efterhand, ersätts vårdgivaren 

med samtliga kostnader motsvarande den faktiska resursåtgången, och skapar således 

incitament till att producera så mycket som möjligt. Vidare beskriver författaren (ibid.) 

att aktivitetsdimensionen innebär att ersättningen antingen kan vara av rörlig eller fast 

karaktär, nämligen att ersättningen varierar respektive varierar inte med den 

produktionsvolymen. Vid rörlig ersättning skapas incitament till att producera så 

mycket tjänster som möjligt, men vid fast ersättning förekommer inga incitament till att 

öka produktionsvolymen (ibid.). 

  

”[…] olika ersättningsmodeller skapar olika incitamentsstrukturer […] alla sätt att 

ersätta verksamheten innebär en risk för icke önskvärda effekter.” 

(Berlin & Kastberg 2011, 57). 

  

Utifrån ovanstående dimensioner särskiljer Lindgren (2014, 7-8) fyra huvudtyper av 

modeller för ersättning inom vården, vilka visas i Figur 2. Dessa kan antingen 

kombineras med varandra eller tillsammans med andra typer av upplägg (ibid., 24). 
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Ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård 
 

• Anslag: Ersättningen bestäms på förhand, är fast och grundas på en 
budget. 

• Kapitation: Ersättningen bestäms på förhand, är fast och grundas på 
hur många patienter som är listade hos vårdcentraler. 

• Ersättning per produktgrupp: Ersättningen bestäms på förhand, är 
rörlig och grundas på antal åtgärdspaket med tilldelade priser. 

• Prestationsersättning: Ersättningen bestäms i efterhand, är rörlig 
och grundas på antalet utförda prestationer. 

 
 

Figur 2: Fyra ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård (Lindgren 2014, 7-8).  
 
3.4.2.1 DRG-systemet som ersättning utom landsting  
DRG är ett exempel på en ersättningsmodell där ersättningen baseras per produktgrupp, 

eftersom respektive DRG-grupp påförts ett pris (Lindgren 2014, 7-8). När DRG 

används som ersättningssystem i Sverige innefattar detta utomlänsersättning. 

Utomlänsersättning krävs då en person sökt vård utanför sitt hemlandsting, och 

processen innebär att en patients hemlandsting ersätter det landsting där patienten 

vårdats (Socialstyrelsen 2011, 8-9). Ersättningens storlek varierar utifrån respektive 

landstings regionala prislista, vilket finns reglerat i Riksavtal för utomlänsvård (SKL 

2014b, 21). Socialstyrelsen (2018b, 10) skriver att DRG i ersättningssammanhang 

vanligtvis kombineras med föreliggande avtal och bestämmelser mellan landstingen, 

som gäller just ersättningen. Exempelvis kan ersättningsmodellen bestå av en andel 

rörlig DRG-ersättning i kombination med en fast ersättning i form av anslag. Hur 

ersättningen är komponerad skiljer sig åt bland landstingen så därtill är det avtalen 

mellan parterna som styr hur ersättningsmodellen är utformad (ibid.). 

 

3.4.3 Verksamhetsuppföljning  
Med hjälp av verksamhetsuppföljning kan individer inom en organisation förstå sig på 

verksamhetens insatser och utfall för att därigenom begripa resultatet samt processen till 

måluppfyllelse. Likaså ska uppföljning bidra till att vidareutveckla samt fånga upp 

kritiska händelser i processer (Liukkonen 2001, 115). Berlin och Kastberg (2011, 79) 
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påstår att det inom vårdsektorn förekommer olika modeller för att mäta samt följa upp 

en verksamhet, varav det så kallade balanserade styrkortet har kommit att bli den mest 

utbredda. Funcks (2009) studie om det balanserade styrkortet inom hälso- och 

sjukvården visar på att styrinstrumentet kan främja lokala kvalitetsförbättringar (ibid., 

4) samt bidra till att vårdenheter engageras mer kring prestationsmätningar (ibid., 137). 

Även Berlin och Kastberg (2011, 89-92) insisterar på detta, men menar också på att det 

inom hälso- och sjukvården finns risk för att välja fel styrmodell. 

  

”Inom hälso- och sjukvården finns det en nivåproblematik eftersom ledningen ofta har 

sämre kunskaper om vad olika åtgärder får för effekter än de som jobbar i den 

operativa verksamheten.” 

(Berlin & Kastberg 2011, 89). 

 
Vidare förklarar Berlin och Kastberg (2011, 86) att inte minst inom vården kan det vara 

viktigt att involvera bredare personalgrupper. Genom att komplettera alternativt 

eventuellt byta ut vissa perspektiv från det ”traditionella” balanserade styrkortet går det 

att anpassa styrningen åt personalintensiva verksamheter. Enligt författarna (ibid.) vore 

därvid ett medarbetarperspektiv angeläget att inkorporera i styrkortet. Kaplan och 

Norton (1996, se Berlin & Kastberg 2011, 86) förespråkar även att involvera externa 

personer i arbetet, och därtill förklarar Berlin och Kastberg (2011, 86) att det för hälso- 

och sjukvårdens del kan handla om att involvera patientföreningar i styrkortet för att få 

in ett ”externt” perspektiv. 

 

3.4.3.1 DRG-systemet som verksamhetsuppföljning  
Vid verksamhetsuppföljning kan DRG-systemet, tillsammans med KPP-data, visa på 

såväl resursförbrukning som vad som produceras och till vilken kostnad. 

Resursåtgången per DRG beräknas i ett så kallat KPP-system, vilket således är ett sätt 

att ta fram vilka kostnader respektive vårdtillfälle ger upphov till. Det går bland annat 

att följa upp enskilda patienter, patientgrupper och kostnadsavvikelser samt erhålla data 

om på vilka vårdavdelningar kostnader uppstår (Socialstyrelsen 2011, 9). DRG-

systemet kan även fungera som ett verktyg för kvalitetskontroll genom att knyta 

systemet till olika kvalitetsmått. Exempel på mått kan vara vårdtid för patienten, andel 

återinläggningar samt andel operationer som visat sig kräva ett sekundärt ingrepp. 

Således kan systemet, utifrån datakällor, ge en indikation på vilka kvalitetsbrister som 
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föreligger inom vården. Detta tillför ett öppet informationsflöde om vårdens verksamhet 

och resultat då kritiska händelser fångas upp i processer, vilket gynnar 

vidareutvecklingar där brister föreligger (Socialstyrelsen 2013, 10). 

 

3.4.4 Benchmarking  
Enligt SKL (2005, 87) är DRG och KPP en bra grund för benchmarking inom hälso- 

och sjukvården. Jämförelser mellan olika vårdenheter är ett sätt att stödja och underlätta 

förbättringsarbetet inom området (ibid., 16). Med avsikt att bidra till detta gör SKL 

årliga uppföljningar på respektive landstings kliniker där KPP-redovisning görs, 

angående bland annat deras resursutnyttjande och resultat. Detta för att arbeta för att 

enhetliga principer ska användas (ibid., 87). Därigenom går det exempelvis att påvisa 

hur vårdkostnader påverkas av skillnader i praxis och resursutnyttjande på kliniknivå 

(ibid., 3). I dagsläget är det ett flertal aktörer som efterfrågar ett system för jämförelser 

mellan vårdgivare, med avsikt att bland annat underlätta förbättringsarbetet 

(Socialstyrelsen 2015a, 6). SKL (2005, 8) menar på att om de lyckas skildra och 

klargöra skillnader så utgör detta en bra grund till att förbättra verksamheten eftersom 

enhetliga principer används. Vidare förklarar SKL (ibid.) att: 

  

”I jämförelsen är det särskilt intressant att hitta differenser som beror på skillnader i 

produktivitet och effektivitet. Här inryms skillnader som beror på olika prioriteringar, 

olika medicinsk praxis och skillnader i kapacitetsutnyttjande.” 

(SKL 2005, 8). 

 
3.4.4.1 DRG-systemet som benchmarking  
DRG kan med fördel användas som benchmarking genom att bland annat mäta 

sjukvårdens produktionsvolym med ett enhetligt mått, nämligen DRG-poäng. Således 

möjliggörs rättvisande kostnadsjämförelser mellan olika enheter trots att 

verksamhetsinnehållet är olika (SKL 2005, 9). Benchmarking är därför en betydelsefull 

källa till förbättringsmöjligheter inom hälso- och sjukvård. Benchmarking kan utföras 

dels över tid internt i verksamheten, men även mellan olika nivåer såväl inom som utom 

ett landsting genom att jämföra verksamheten med andra (Socialstyrelsen 2018b, 10). 
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3.5 Kritik mot DRG 
Genom dels de incitament som finns inbyggda i DRG-systemet och dels den inexakthet 

systemet i särskilda fall innefattar har det förekommit en del kritik mot systemet. Bland 

annat påstår Konkurrensverket (2004, 15) att DRG som ersättningssystem har ett lågt så 

kallat förklaringsvärde. Förklaringsvärde är ett teknologiskt begrepp som enligt SKL 

”[…] beskriver hur väl DRG kan förklara kostnaden för de vårdtillfällen som finns med 

i gruppen” (SKL 2014a). Ett högt värde innebär att DRG motsvarar kostnaderna av ett 

enskilt vårdtillfälle väl, medan ett lågt förklaringsvärde visar på en stor spridning i 

vårdinsatsers kostnader inom DRG-grupperna (ibid.). Kritiken grundar sig i att olika 

enskilda vårdinsatser endast i hälften av fallen förklaras med DRG eftersom de faktiska 

kostnaderna tycks avvika i allt för stor utsträckning från DRG-ersättningen 

(Konkurrensverket 2004, 15). 

 

En förutsättning för att grupperingen av DRG ska bli korrekt är att registreringen av 

data är korrekt (Socialstyrelsen 2006, 8). Eftersom DRG är ett ersättningssystem som 

grundar sig på information från vårdgivare finns det dock en risk för den mänskliga 

faktorn (ibid.) såväl som medveten kodningsmanipulation (Lindgren 2014, 11). För att 

undvika mänskliga misstag krävs bland annat korrekt diktering, journalinformation samt 

klassificering (Socialstyrelsen 2006, 8). Kodningsmanipulation, även kallat ”DRG-

glidning”, innebär att registreringen görs med hänsyn till vad som genererar mest DRG-

poäng (Berlin & Kastberg 2011, 67). Vid till exempel registrering av bidiagnoser finns 

det en risk för så kallad uppkodning. Detta innebär att vårdgivare rapporterar så många 

bidiagnoser som möjligt för att vårdtillfället ska ingå i en DRG-grupp med hög 

ersättning (Socialstyrelsen 2006, 8).  

 

Vid ersättning per produktgrupp, såsom DRG, finns det en risk för att vissa 

patientgrupper kommer att vara lönsammare än andra. Till exempel kan en DRG-grupp 

ha en hög vikt i förhållande till dess faktiska resursinsatser (Konkurrensverket 2004, 

14). Detta kan bero på att vikterna baseras på KPP som tillhandahåller historiska 

kostnadsdata, vilket innebär att till exempel behandlingskostnaden för en viss DRG-

grupp kan ha minskat till följd av ny teknologi (Konkurrensverket 2004, 15). Denna risk 

för patientselektion benämns cream skimming, vilket på svenska motsvaras av uttrycket 

“plocka russinen ur kakan” (Socialstyrelsen 2009, 59). Eftersom ersättningen är fast per 
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vårdinsats har vårdproducenter ekonomiska incitament att behandla patienter med låga 

kostnader före patienter med höga kostnader i förhållande till DRG-ersättning 

(Konkurrensverket 2004, 11). I vissa fall är dessutom registrering av någon av flera 

DRG möjligt, vilket ger vårdgivaren incitament att välja den mest inkomstbringande. 

Då vårdgivaren har möjlighet att påverka inkommande remitteringar från andra sjukhus 

finns incitament att välja patienter med lägst kostnad i förhållande till ersättning. På 

motsvarande sätt förekommer incitament att vidareremittera patienter med höga 

kostnader till andra sjukhus. Metoden innebär dessutom incitament till en ökad 

produktion rent generellt samt minskade kostnader, vilket med tid kan försämra 

vårdkvaliteten (Socialstyrelsen 2009, 59). Lindgren (2014, 38) förklarar att modellen 

ersättning per produktgrupp kan medföra sämre vårdkvalitet eftersom det föreligger 

incitament hos vårdgivaren att vara så resurssnål som möjligt vid varje vårdtillfälle. 
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3.6 Teoretisk sammanfattning 
Hälso- och sjukvård ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i Hälso- och 

sjukvårdslagen och således har hela befolkningen rätt till lika vård, där den som har 

störst behov ska ges företräde samt ska vården bedrivas kostnadseffektivt. Den 

konceptuella modellen i Figur 3 illustrerar motiv för och motiv mot att tillämpa DRG-

systemet. Motiven för att tillämpa DRG grundar sig i systemets heltäckande 

användningsområden och de fördelar som följer av dessa. På grund av att systemet har 

en inneboende incitamentsstruktur och präglas av en viss inexakthet kan det dock 

förekomma vissa brister, vilka förklaras som motiv mot att använda DRG-systemet. Det 

material som presenteras i empirin kommer att analyseras mot den teoretiska 

referensramen och nedanstående konceptuella modell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Konceptuell modell över den teoretiska referensramen. 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Val att tillämpa alternativt inte tillämpa DRG 

Motiv för DRG: 

+ Översiktlig 
verksamhetsbeskrivning 

+ Budgetinstrument och ersättning 
inom landsting  
     + Förutbestämt pris per vårdinsats  

+ Ersättning utom landsting  
     + Ökad produktivitet 

+ Verksamhetsuppföljning 
     + Kostnads- & kvalitetskontroll 

+ Benchmarking  
+Enhetligt mått 

Motiv mot DRG: 

- Inneboende incitamentsstruktur: 
     - Försämrad vårdkvalitet 
     - Kodningsmanipulation 
     - Cream skimming 

- Inexakthet: 
     - Lågt förklaringsvärde 
     - Historiska kostnadsdata 
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4 Empiri 

 
I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiriska material som i nästa kapitel 

analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Det empiriska materialet inkluderar 

primärdata från de fem semistrukturerade intervjuerna med respondenter från 

Socialstyrelsen, Landstinget i Värmland samt Region Kronoberg. Varje organisation 

tilldelas ett avsnitt där det empiriska materialet presenteras i en logisk följd. Avsnitten 

inleds med en presentation av den organisation som framställs följt av vilken 

respondent det refereras till. Avsnittet Socialstyrelsen framställer DRG ur ett nationellt 

perspektiv medan resterande två avsnitt framställer DRG ur respektive landstings 

perspektiv. 

 

 
4.1 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen bedriver en omfattande verksamhet rörande socialtjänst samt hälso- och 

sjukvård. De arbetar bland annat med att framställa samt utveckla statistik, regler, 

kunskap och stöd till framförallt yrkesverksamma inom dessa områden. Socialstyrelsen 

är en statlig myndighet tillhörande Socialdepartementet, vilket innebär att deras arbete 

styrs av de beslut som riksdagen och regeringen har fattat (Socialstyrelsen u.å. c). 

Nedanstående information från Socialstyrelsen baseras på en intervju med Lisbeth 

Serdén som besitter en stor erfarenhet av samt ett nationellt perspektiv på DRG-

systemet. 

 
4.1.1 DRG på nationell nivå  
4.1.1.1 DRG-processen  
DRG ger, till skillnad från andra system, en heltäckande beskrivning av hälso- och 

sjukvård. Systemet introducerades med avsikt att öka produktiviteten i hälso- och 

sjukvården för att få bukt på långa vårdköer och väntetider. Eftersom DRG bland annat 

fungerar som grund för ekonomisk ersättning menar Socialstyrelsen på att det föreligger 

incitament till ökad produktion vilket har resulterat i kapade vårdköer och väntetider. 

Däremot har Socialstyrelsen sett att användningen av DRG som ersättningssystem har 

minskat de senaste åren. I och med att landstingen styrs av kommunalt självstyre så 

bestämmer de helt själva om, och i så fall hur, de använder DRG. Socialstyrelsens 

uppgift är att endast tillhandahålla servicen med förvaltning av DRG-systemet och med 
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viktlistor, de har därmed ingen påverkan på ett landstings beslutsfattande om att 

eventuellt tillämpa systemet. Däremot träffas medarbetare från Socialstyrelsen och 

sjukvårdsregionerna i diskussionsgrupper för att dela information om hur arbetet i 

respektive organisation bedrivs. Därtill får sjukvårdsregionerna komma med synpunkter 

och önskemål om systemet. Serdén menar därmed att sammanträdena är värdefulla för 

båda parter.  

 
4.1.1.2 DRG-systemet inom psykiatrisk vård  
Användningen av DRG inom den psykiatriska vården är mycket mindre omfattande 

jämfört med andra delar av sjukvården. Socialstyrelsen uppger att det är tolv landsting 

som använder DRG som verksamhetsuppföljning, fyra som använder DRG vid internt 

budgetarbete, fem som använder DRG som utomlänsersättning och endast ett som 

använder det som ersättning inom landstinget, av totalt 21 landsting. Enligt 

Socialstyrelsen kan anledningen till detta dels vara att sjukvårdsområdet psykiatrin är en 

mindre del av vården, samt att DRG-grupperna inte är så väl utvecklade inom detta 

område. Vad gäller utvecklingen av DRG inom psykiatrin så har det nämligen inte 

införts några nya DRG sedan år 2005. Just nu bedrivs dock ett internt utvecklingsarbete 

för att öka beskrivningen av DRG inom psykiatrin, vilket beräknas introduceras år 

2020. 

 
4.1.1.3 Fördelar respektive nackdelar med DRG-systemet  
Socialstyrelsen poängterar att fördelarna med DRG ligger i att det har flera olika 

användningsområden. Systemet är huvudsakligen ett beskrivningssystem över vad som 

produceras i hälso- och sjukvården. Det möjliggör en översiktlig beskrivning av 

verksamheten eftersom den kan beskrivas genom färre antal koder än vad som annars är 

möjligt. DRG kan ingå som en del i styr- och ledningssystem, för uppföljning av 

vårdproduktion och som budgetinstrument vid planering av sjukvård. Utöver detta 

förklarar Socialstyrelsen att systemet innebär en produktifiering av tjänster och att DRG 

därför kan användas som del i ersättningssystem. Detta gäller inte minst när landsting 

köper och säljer vård mellan varandra eftersom landstingen då kan använda DRG som 

debiteringsunderlag för utförd vård. 
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Däremot belyser Socialstyrelsen att systemets vikter bygger på föregående års 

kostnadsdata trots att det avser nästkommande års vikter. Detta innebär en ständig 

tidsförskjutning i databasen vilket gör att vikterna inte behöver överensstämma med 

verkligheten. Om det till exempel utvecklas en ny unik behandlingsmetod kommer den 

inte in i systemet förrän två år senare, vilket innebär att landstinget får vänta den tiden 

för att få en relevant ersättning. Landstingen kan dock komma överens om en ersättning 

med vårdgivaren för den nya behandlingsmetoden vid sidan om ersättningssystemet. 

 

Beträffande den kritik som har riktats mot DRG gällande dess låga förklaringsvärde 

anser Socialstyrelsen att det inte finns några belägg för detta, utan snarare tvärtom att 

det förklaringsvärde som systemet har anses vara bra. Däremot har det förekommit att 

vårdgivare utnyttjar systemet för att få mer ersättning. Detta klassas som bedrägeri och i 

vissa av de fall där brotten har uppdagats har de skyldiga blivit avskedade eller 

återbetalningsskyldiga. Det är landstingen som har i uppgift att regelbundet granska och 

följa upp att det som i journalerna är korrekt och överensstämmer med vad som kodas i 

det patientadministrativa systemet. Detta är även viktigt med hänsyn till att vårdgivare, 

på framförallt universitetssjukhusen, inte alltid hinner med att koda allt som borde 

kodas. Bristande kodning innebär dels att det inte framgår hur pass avancerad vård 

sjukhusen faktiskt utför. Vid användning av DRG som ersättningssystem innebär det 

även att de inte får den ersättning som de egentligen har rätt till. Många landsting 

utbildar därför medicinska sekreterare, men även läkare, i primärklassificering av 

diagnoser och åtgärder samt DRG för att de ska få en förståelse för hur kodningen går 

till samt vikten av att koda rätt. 

 
4.2 Landstinget i Värmland 
Landstinget i Värmland är ansvariga för hälso- och sjukvård samt tandvård i Värmlands 

län. Tillsammans med kommunerna är de även ansvariga för kollektivtrafiken samt 

ägare av Region Värmland som arbetar för regional utveckling i länet (Landstinget i 

Värmland 2017b). År 2017 beräknades länet ha en folkmängd på 280 399 personer 

(SCB 2018). Landstinget i Värmland är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att 

det är politiker som fattar beslut om verksamheten medan tjänstemän verkställer 

politikernas beslut (Landstinget i Värmland 2018). Avsnitt 4.2.1 DRG på central nivå 

baseras på en intervju med Caroline Westlund, och avsnitt 4.2.2 DRG på avdelningsnivå 

grundas på en intervju med Patrik Hultgren.  
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4.2.1 DRG på central nivå  
4.2.1.1 Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består utöver Landstinget i Värmland av Region 

Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Landstinget 

Dalarna och Landstinget Sörmland. Sjukvårdsregionen ska samverka vad gäller 

tillämpning, efterlevnad och utveckling av ett gemensamt vårdavtal samt ta fram en 

prislista varje år. Detta görs genom att ta fram utredningar som ska sammanställas och 

följas upp för att underlätta uppföljning dels i det egna landstinget men även inom 

sjukvårdsregionen. Inom regionen har alla landsting lika stor makt och därmed samma 

förutsättningar till att påverka beslut. På grund av detta kan långa diskussioner uppstå 

mellan parterna inom avtalsgruppen. Detta inte minst eftersom vissa landsting 

framförallt köper vård medan andra säljer. Dessutom finns det två universitetssjukhus i 

regionen vilket gör att det kan uppstå en konkurrenssituation mellan dessa. 

Diskussionerna börjar i vårdavtalsgruppen som sedan lämnar ett förslag på ett 

samverkansavtal uppåt till landstingspolitikerna som därefter ska godkänna förslaget.  

 

Enligt det gemensamma vårdavtalet ska landstingen inom regionen DRG-fakturera 

varandra, med vissa undantag, men för vård utanför regionen tillämpas 

landstingsspecifika prislistor. Sjukvårdsregionen beslutade år 2016 att ersättningen 

huvudsakligen ska utgå från DRG, men det förekommer vissa undantag. Detta beror 

framförallt på att landstingen har kommit olika långt i övergången mellan det tidigare 

systemet med enskilda prislistor och den nuvarande överenskommelsen att tillämpa 

DRG. Det kan även bero på att vissa vårdinsatser inte lämpar sig för DRG eftersom 

kostnaderna kan slå snett. Den gemensamma överenskommelsen syftar till att förenkla 

uppföljning och jämförelse mellan skilda vårdområden. Landstinget i Värmland 

prioriterar enkelhet varför de i princip endast utgår från DRG-ersättning.  

 
4.2.1.2 DRG-systemet inom psykiatrisk vård på Landstinget i Värmland 
Landstinget i Värmland var tidiga med att införa DRG inom många av verksamhetens 

sjukvårdsområden. Beslutet att tillämpa DRG inom psykiatrin som utomlänsersättning, 

uppföljning samt benchmarking är således inte unikt för detta sjukvårdsområde. 

Landstingets inställning till att införa DRG är enligt principen allt eller inget, det vill 

säga antingen inom alla sjukvårdsområden eller inga alls. Detta eftersom de strävar efter 

att skapa en helhet som bidrar till en enkelhet. Westlund påpekar att det endast genom 
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ett enhetligt system är möjligt att göra detaljerade och omfattande jämförelser. Eftersom 

DRG-systemet möjliggör kostnadsjämförelser över sjukvårdsområden även om 

verksamhetsinnehållen skiljer sig åt anses DRG vara det mest lämpliga systemet för 

Landstinget i Värmland. Dessutom underlättas verksamhetsuppföljningar av 

kvalitetsfaktorer och produktivitet genom enhetlighet. Landstinget började med att 

införa DRG-systemet i slutenvårdsverksamheten, och därefter i psykiatrin. I dagsläget 

arbetar landstinget med att införa DRG inom öppenvården och primärvården.  

 
4.2.1.3 Upplevda fördelar respektive nackdelar med DRG-systemet 
För Landstinget i Värmland hade det varit positivt om fler började använda DRG rent 

generellt eftersom möjligheten till jämförelser, vilket är en av de främsta fördelarna med 

DRG, då är större. Westlund menar nämligen att det för landsting med olika 

ersättningssystem är omöjligt att göra jämförelser. Landstinget i Värmland jobbar en del 

med att koppla kvalitet och produktivitet till kostnadsjämförelserna eftersom det som är 

dyrast inte alltid innebär högst kvalitet. Dessutom möjliggör jämförelser av kostnader 

såväl som produktivitet och kvalitet att landstingen kan dra lärdom av varandra oavsett 

sjukvårdsområde. Jämförelser mellan landsting bidrar även till transparens vilket enligt 

Westlund eliminerar risken för att systemet utnyttjas genom till exempel 

kodningsmanipulation, vilket tidigare har förekommit. På motsvarande sätt kan det dock 

förekomma felkodningar som resulterar i en för låg ersättning för ett landsting. Ju fler 

landsting som då är insatta i systemet, desto lättare blir det att hjälpas åt med att 

upptäcka även sådana fel. På Landstinget i Värmland finns en klassifikationsenhet med 

specialutbildade kodare och således tycks det inte finnas någon större risk för mänskliga 

kodningsfel från landstingets sida. Det förutsätter dock att vårdgivaren registrerat rätt 

diagnoser. Landstinget i Värmland tror att en ökad användning av DRG-systemet skulle 

resultera i mindre administrativt arbete totalt sett, trots att registreringen av DRG är 

administrativt krävande. Då landsting tillämpar olika ersättningssystem kan det vara 

svårt att kontrollera om priset faktiskt är rimligt. Vid en likartad hantering råder det 

däremot en gemensam syn på vad som är en rimlig ersättning och således undviks 

felaktigheter såväl som onödigt arbete och långa diskussioner med andra landstingen.  

 
Trots de givna fördelarna med DRG-systemet upplever Landstinget i Värmland dock att 

det även finns nackdelar med systemet. Landstinget är medvetna om att DRG-

ersättningen inte avspeglar en korrekt kostnad i varje enskilt fall, men de anser att det 
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totalt sett ger en genomsnittlig jämförbar kostnad. Det är framförallt i de fall då 

vårdkostnaden eller vårdtidslängden varierar mycket som ersättningen kan slå väldigt 

snett. Ersättningen för sådana fall bör därför vara undantag från överenskommelsen om 

att tillämpa DRG. I och med att Landstinget i Värmland inte är “storsäljare” av 

psykiatrisk vård tycks det dock inte finnas någon större risk för att kostnader slår fel och 

därför förekommer inga undantag. Om ett vårdtillfälle skulle ha en snedvriden kostnad 

menar Westlund att det köpande landstinget kan bestrida fakturan som då kan justeras 

utifrån KPP. Vårdtillfällen med en extremt felaktig ersättning till följd av exempelvis ny 

teknik, nya metoder eller nya priser på läkemedel kan dock hanteras som undantag. 

 

Vidare förklarar Westlund att det vid införandet av den gemensamma regeln att tillämpa 

DRG fanns en viss oro för att landstingen inte skulle vilja ta hem sina patienter från 

andra landsting. Eftersom DRG-ersättningen är oberoende av vårdtid, med undantag för 

ytterfall, skulle hemlandstinget således behöva ersätta det vårdande landstinget såväl 

som utfärda vård själva. Den utvärdering som nyligen har gjorts av systemet visar dock 

att all hantering och prioriteringar tycks ske i enlighet med de riktlinjer som gäller inom 

hälso- och sjukvård. Westlund påpekar att det inte finns några tendenser till ökade 

vårdtider, utan på grund av platsbrist samt brist på personal på vissa sjukhus tycks 

vårdtiderna på dessa sjukhus snarare ha minskat. 

 
 
4.2.2 DRG på avdelningsnivå  
4.2.2.1 DRG inom psykiatrisk slutenvård på Landstinget i Värmland 
Anledningen till att Landstinget i Värmland tillämpar DRG är att systemet synliggör 

kostnader för respektive vårdtillfälle vilket möjliggör jämförbarhet, uppföljning och 

spårbarhet. Ett enhetligt system gör det möjligt att på rättvisa grunder jämföra kostnader 

för olika vårdinsatser med varandra. I dagsläget är detta till viss del möjligt genom den 

KPP-databas som SKL upprättat. Jämförelser mellan landsting hade dock varit ännu 

lättare om alla tillämpade samma ersättningssystem. Med anledning av detta påpekar 

verksamhetschefen för den psykiatriska slutenvården att det hade underlättat om SKL 

upprättade ett gemensamt ramverk för ersättningssystem. 

 

Genom att följa upp kostnaderna för enskilda vårdtillfällen går det bland annat att se vad 

olika patientgrupper kostar och på vilka vårdavdelningar kostnader uppstår. Som 
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verksamhetschef anser Hultgren att en intressant aspekt av detta är att det möjliggör 

medvetna prioriteringar av patienter. Eftersom det finns ett oändligt behov av hälso- och 

sjukvård som ska mättas med ändliga resurser finns det incitament till andra 

prioriteringar än rent medicinska. Med dagens patienttryck är det inte möjligt att blunda 

för att prioriteringar behövs göras inom vården, och denna fråga behöver lyftas av 

politikerna. Således behövs ett objektivt uppföljningssystem, såsom DRG, som kan vara 

till hjälp för att se vad en specifik vårdinsats kostar i förhållande till dess nytta. Hultgren 

exemplifierar att det med hjälp av DRG går att se att ett enklare skönhetsingrepp kan 

kosta lika mycket som att bota sex infarkter, vilket kan understödja vissa prioriteringar. 

 

Beträffande risken för kodningsmanipulation i DRG-systemet påpekar 

verksamhetschefen vikten av att registrera korrekta huvuddiagnoser och bidiagnoser 

eftersom detta är avgörande för kodningen. Istället för att ägna sig åt uppkodning, det 

vill säga att registrera så många diagnoser som möjligt, så bör vårdgivare våga utesluta 

fler bidiagnoser. För den psykiatriska slutenvården i Värmland görs dock inte själva 

registreringen av vårdgivare, utan av administratörer som är specialiserade på just 

kodning. Med jämna mellanrum så följs psykiatriavdelningen upp så att registreringen 

inte missköts. 

 

4.2.2.2 Anslagsfinansiering på Landstinget i Värmland 
Landstinget i Värmland styrs via anslagsfinansiering, vilket innebär att de årsvis 

tilldelas ett förutbestämt anslag. Hultgren påpekar dock att det föreligger ett inbyggt 

feltänk i budgetsystemet vad gäller resurskrävande patienter. Multisjuka patienter kan 

nämligen i dagsläget ses som ett hot mot hela verksamheten eftersom de kräver 

förhållandevis mycket resurser och därmed högre ersättning. Eftersom anslagsbudgeten 

inte tar hänsyn till detta så finns det dock en risk att anslagen inte kommer att täcka 

samtliga utförda prestationer. Istället förespråkar Hultgren ett system där det ska finnas 

ekonomiska incitament att ta sig an resurskrävande patienter. Eftersom hälso- och 

sjukvården för närvarande är så pass ekonomiskt styrd skulle troligtvis många kliniker, 

till skillnad från idag, se det som något positivt att ta sig an resurskrävande patienter för 

att på så sätt få tillgång till mer resurser. 
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4.3 Region Kronoberg 
Region Kronoberg är ansvariga för den regionala utvecklingen i Kronobergs län 

(Region Kronoberg 2018a) som år 2017 innefattade en folkmängd på 197 519 personer 

(SCB 2018). Regionen styrs av folkvalda politiker vilka ska företräda invånarna 

(Region Kronoberg 2018a). Organisationen är huvudsakligen indelad i hälso- och 

sjukvård, regional utveckling samt trafik, med hälso- och sjukvård som dominerande 

verksamhet. Förvaltningarna har i uppgift att ta fram underlag till de beslut som 

politikerna fattar samt säkerställa att dessa beslut förverkligas. Arbetet leds av 

regiondirektören tillsammans med direktörerna för samtliga förvaltningar (Region 

Kronoberg 2018b). Avsnitt 4.3.1 DRG på central nivå baseras på en intervju med Stig 

Sjölin. Medan avsnitt 4.3.2 DRG på avdelningsnivå grundas på en intervju med Magnus 

Frithiof och Mari Persson.  

 
4.3.1 DRG på central nivå  
4.3.1.1 Södra sjukvårdsregionen  
Södra sjukvårdsregionen består utöver Region Kronoberg av Landstinget Blekinge, 

södra delen av Region Halland och Region Skåne. Region Kronoberg, Landstinget 

Blekinge och Region Halland beskrivs som köpande landsting, vilket innebär att de 

framförallt köper utomlänsvård. Eftersom Region Skåne, till skillnad från övriga tre 

landsting, bedriver högspecialiserad vård är de däremot främst säljare av vård. För att 

besluta om de pris- och ersättningsmodeller som ska gälla för Södra sjukvårdsregionen 

förhandlar representanterna för landstingen sinsemellan på uppdrag av respektive 

landstings politiker. Målsättningen är att de ska komma överens eller kompromissa om 

besluten. Parterna ska föra en dialog och det ska råda transparens, vilket dock inte alltid 

är fallet. Sjölin understryker därtill att det inte ska förekomma några affärsförhandlingar 

i syfte att ett landsting ska tjäna pengar inom vården. Då parterna inom 

sjukvårdsregionen är oense tas besluten till en högre instans, antingen till en 

ledningsgrupp alternativt till politikerna. Besluten ska tas främst med hänsyn till vad 

som speglar kostnader på ett mest korrekt sätt. Den abonnemangsmodell9 som 

landstingen i Södra sjukvårdsregionen tillämpar är dock ett politiskt beslut som 

dessutom syftar till att stärka banden mellan landstingen i regionen samt skapa en 

jämnare kostnadsutveckling. Detta eftersom de köper vård av varandra till hälften på 

                                                 
9 Abonnemangsmodellen omfattar Skånes universitetssjukhus, Thoraxcentrum Blekingesjukhuset, 
Onkologiska kliniken vid Centrallassarettet i Växjö (gäller enbart Blekinge) och Rättspsykiatri i Växjö. 
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abonnemang, det vill säga som en fast kostnad, och till hälften av priserna enligt 

föreliggande prislista, det vill säga som en rörlig kostnad. Eftersom den fasta kostnaden 

är oberoende av hur mycket vård ett landsting köper lönar det sig således att vara 

köptrogen mot dessa och inte köpa vård av andra vårdgivare. 

 

4.3.1.2 Region Kronobergs inställning till användning av DRG-systemet inom 
psykiatrisk vård 
Den ersättning en vårdgivare erhåller vid användning av DRG som ersättningsmodell 

motsvarar genomsnittskostnaden för ett vårdtillfälle i en DRG-grupp. Den faktiska 

vårdkostnaden bör därmed ligga i närheten av genomsnittskostnaden. Detta illustrerar 

Sjölin med en normalfördelningskurva, där antal patienter visas på vertikal axel och 

vårdkostnader på horisontell axel. Den svarta linjen i Figur 4 nedan visar på hur 

vårdkostnaderna bör vara fördelade inom en DRG-grupp, vilket vanligtvis är fallet om 

ett landsting tillämpar DRG. Kurvans ändpunkt till höger på den horisontella axeln, se 

Figur 4, visar en trimningsgrad på fem procent, där ytterfall trimmas bort motsvarande 

fem procent av vårdtillfällena då genomsnittskostnaden för DRG beräknas. För 

vårdtillfällen som inte har alltför stora avvikelser från genomsnittskostnaden förväntas 

den totala ersättningen att jämnas ut med tiden genom lägre ersättning för vissa 

patienter och högre ersättning för andra.  

 

Region Kronoberg har tillsammans med övriga landsting i Södra sjukvårdsregionen 

beslutat att inte tillämpa DRG inom den psykiatriska vården. Enligt Sjölin beror detta på 

att sjukvårdsregionen anser att det är en för stor spridning i vårdkostnaderna inom 

psykiatrin vilket beror på att vårdtiden varierar väldigt mycket mellan patienterna. 

Alltså finns det många vårdtillfällen, inom samma DRG-grupp, som är extremt långa 

såväl som extremt korta. Om det föreligger en stor spridning mellan vårdkostnaderna i 

DRG-gruppen så finns det en risk för en fördelningskurva som avviker från 

normalfördelning, som den röda linjen i Figur 4 nedan, vilket kan leda till snedvridna 

ersättningar som inte jämnas ut med tiden. Oavsett om ett vårdtillfälle exempelvis 

hamnar längst ut till höger eller längst ut till vänster på vårdkostnads-axeln så får 

vårdgivaren ersättning för genomsnittskostnaden, vilket inte tenderar att jämnas ut med 

tiden eftersom spridningen är så pass stor att kurvan inte är normalfördelad. Eftersom 

det inom psykiatrin dessutom är vanligt förekommande med vårdtidsytterfall finns det 

en risk för en snedvriden genomsnittskostnad eftersom dessa kostnadsskillnader 
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systematiskt filtreras bort av trimningsgraden. På grund av detta anser Region 

Kronoberg i enlighet med Södra sjukvårdsregionen att DRG som ersättningssystem inte 

är tillräckligt bra för att ersätta enstaka vårdtillfällen.  

 

Figur 4: Fiktiv fördelningskurva för DRG inom psykiatrisk vård. 

 

Södra sjukvårdsregionen har istället beslutat att inom psykiatrin ha ersättning i form av 

fasta priser för vårddagar och vårdgivarbesök som är baserade på självkostnader, 

eftersom detta ger en mer rättvis bild av de faktiska kostnaderna. Däremot när det gäller 

psykiatrisk öppenvård, som har kommit att bli en allt större del av den psykiatriska 

vården, är Region Kronoberg öppna för att införa DRG. Eftersom det främsta skälet till 

att inte använda DRG inom psykiatrin är varierande vårdtidslängder är detta inte ett 

stort problem inom öppenvården då det maximalt handlar om ett dygn, men vanligtvis 

timmar. Likaså ser Region Kronoberg fördelar med att använda DRG som 

verksamhetsuppföljning, vilket planeras att införas som komplement till den KPP-data 

som landstinget för närvarande rapporterar in till SKL. 
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4.3.1.3 Region Kronobergs syn på DRG-systemet 
Eftersom DRG-systemet ger ett i förväg bestämt pris av ett vårdtillfälle innebär det en 

förenklad administration och kontroll av fakturor. Själva systemet är dock administrativt 

krävande då det förutsätter en omfattande registrering av varje vårdtillfälle för att 

kodningen ska bli korrekt. Den administrativa processen tar därmed både tid och 

resurser i anspråk efter själva vårdtillfällets slut. För Region Kronoberg är det således en 

fråga om huruvida nyttan av DRG överstiger kostnaderna. Med hänsyn till hur krävande 

registreringen är anser landstinget att det inte hade funnits någon större risk för att 

personalen dessutom medvetet skulle lägga tid på att testa olika registreringar för att på 

så sätt se vad som ger högst ersättning. Däremot kan vårdgivare göra en 

sannolikhetsbedömning om huruvida ersättningen verkar rimlig i förhållande till 

vårdinsatsen. Likaså ser landstinget, vid eventuell DRG-användning, ingen risk för att 

vårdgivare skulle vidareremittera patienter på grundval av kostnader utan endast utifrån 

medicinsk kvalitet.  

 
4.3.2 DRG på avdelningsnivå  
4.3.2.1 Styrning av psykiatrisk vård på Region Kronoberg 
Som ovan nämnt tillämpar Region Kronoberg fasta priser inom psykiatrin. 

Psykiatricentrum upplever att denna typ av ersättningsmodell fungerar bra då de fasta 

priserna fångar och täcker de kostnader som faktiskt uppstår. Som centrumchef hade 

Frithiof dock föredragit att det fanns en nationell praxis för ersättningsmodeller för att 

skapa en nationell tydlighet och undvika olikheter, vilket även Persson som 

centrumcontroller instämmer i. Användning av olika ersättningsmodeller kan nämligen 

försvåra jämförelser mellan landsting. Det finns en risk för att skillnader förklaras 

genom vilket ersättningssystem ett landsting använder, vilket försvårar utvärdering av 

verksamheter. Frithiof ställer sig därför neutral till om DRG istället bör användas inom 

psykiatrin eftersom det viktiga är att alla landsting tillämpar samma system.  

 

För att följa upp den psykiatriska vården på Region Kronoberg används det balanserade 

styrkortet med fokus på framförallt medborgare. Centrumcontrollern anser att detta är 

positivt då det är lätt hänt att endast rikta all fokus åt ekonomi, särskilt då verksamheten 

har ett ekonomiskt underskott. Verksamhetschefen upplever dock att verksamheten har 

för dåliga verktyg för att visa de kliniska resultaten av deras arbete, det vill säga hur 

mycket bättre patienterna mår som ett resultat av den vård som ges. Om det är möjligt 
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att visa att en patient blir bättre till följd av en viss vårdinsats tordes detta vara ett 

skäligt belägg till att resurssätta det, oavsett hur lång eller kort behandlingstiden är. 

Sätts inte kostnader i relation till patientnyttan menar Frithiof som verksamhetschef på 

att det kan vara svårt att prioritera hur pengarna ska fördelas, och därav haltar systemet i 

detta avseende. För att jämföra sig med andra verksamheter så används SKL:s 

uppföljningar av psykiatrin som hjälpmedel. Psykiatricentrum ställer sig positiva till 

dessa uppföljningar, som beskrivs vara omfattande samt detaljerade, och som främjar en 

nationell benchmarking. När verksamheten jämför sig med en verksamhet från ett 

”DRG-landsting” kan det dock innebära problem eftersom verksamheterna då 

utvärderas på olika grunder. 

 
Psykiatricentrum styrs via anslagsfinansiering vilket de själva anser är lämpligt för den 

typ av verksamhet de bedriver. Vid anslagsfinansiering finner verksamheten inget 

incitament till att ha en hög patientomsättning eftersom anslaget är förutbestämt och 

således inte baserat på innevarande budgetperiods prestationer. Den här typen av 

resursfördelningsmodell tycks därför vara den bästa med hänsyn till patienterna 

eftersom de oftast har en lång behandlingstid som inkluderar flera insatser. Risken vid 

anslagsfinansiering är att alltför stor vikt läggs på att hålla sig inom anslagsramen, och 

därav inte fatta det beslut som är bäst utifrån ett helhetsperspektiv. Frithiof förklarar att 

för patientnyttans skull bör den ekonomiska ramen vara av mindre betydelse, men att 

det som centrumchef kan vara rätt problematiskt att inte ta hänsyn till vad olika insatser 

kostar. En del av en vill alltid ha mer pengar, men samtidigt måste man se till helheten 

för att det ska fungera bra. Frithiof betonar att varje system är designat efter önskat 

resultat, och således grundas även beslutet om att använda ett visst system på vilket 

resultat som vill uppnås. Om en verksamhet strävar efter att gå åt en viss riktning kan 

det vara helt rätt att ha en modell som styr däråt, men risken är att diagnossättningen 

påverkas av ersättningsmodellen. Således krävs en medvetenhet om ett systems styrkor 

och svagheter. Vidare anser Frithiof att det krävs en medvetenhet hos personalen om 

vårdinsatsers kostnader, men däremot bör de inte lägga fokus på vad som genererar 

mest ersättning. 
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4.4 Sammanfattning av empiri 
Sammanställningen av det empiriska materialet redovisas i tabellen nedan som visar 

Socialstyrelsens, Landstinget i Värmlands och Region Kronobergs generella syn på 

DRG. Varje intervjutillfälle har tilldelats ett separat avsnitt i tabellen, där huvudsakliga 

punkter som framkommit under intervjuerna presenteras, såsom deras syn på till DRG-

systemet. Detta för en överskådlig bild av empirins innehåll. 

      Socialstyrelsen 
 Nationell nivå 

Syn på DRG: 

•Socialstyrelsen har förvaltningsansvar för DRG. 

+Ett unikt system eftersom det ger en  heltäckande 
verksamhetsbeskrivning. 
+Möjliggör  produktifiering av tjänster och kan således användas 
som ersättningssystem. 
+Ökad produktion. 
+Minskade vårdköer & väntetider. 

-DRG  är mindre användbart inom psykiatrin. 
-Historiska kostnadsdata. 

Landstinget i Värmland  
 Central nivå Avdelningsnivå 

Syn på DRG: 

•Mål att tillämpa DRG inom all 
hälso- och sjukvård.  
•Önskar ett nationellt 
användande av DRG.  

+DRG möjliggör 
kostnadsjämförelse trots skilt 
verksamhetsinnehåll. 
+Ger totalt sett en bra 
genomsnittlig ersättning. 

-Enskilda kostnadsavvikelser. 

•Använder DRG som 
ersättning utom landsting, 
verksamhetsuppföljning och 
benchmarking.  
•Ställer sig positiv till ett 
nationellt ramverk.  

+Objektiv 
verksamhetsuppföljning.  
+Rättvis jämförbarhet. 

Region Kronoberg 
 Central nivå Avdelningsnivå 

Syn på DRG: 

•DRG är ett system som inte 
lämpas inom den psykiatriska 
vården.  

+Verksamhetsuppföljning. 
+Förenklad kontroll. 

-Kostnadsavvikelser av större 
karaktär.  
-Administrativt krävande.  

•Tillämpar inte DRG i något 
avseende. 
•Önskar ett nationellt 
konsekvent ramverk. 

Tabell 3: Sammanfattande tabell av det empiriska materialet.   
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5 Analys 
 

Uppsatsens femte kapitel består av en analys och diskussion av studiens empiriska 

material utifrån den teoretiska referensramen. I kapitlets första avsnitt analyseras 

orsaker till varför DRG-tillämpningen skiljer sig åt inom psykiatrisk vård. Avsnittets 

fortsatta struktur grundas i den konceptuella modellen och omfattar därav en dimension 

om motiv för såväl som motiv mot att tillämpa DRG-systemet. Kapitlet mynnar 

avslutningsvis ut i ett diskussionsavsnitt. 

 

5.1 Varför DRG-tillämpningen skiljer sig åt inom psykiatrisk vård 
Enligt SKL:s (2018) Riksavtal för utomlänsvård är det upp till landstingen att besluta 

om de ska använda DRG inom psykiatrisk vård och i så fall i vilken utsträckning. Även 

Serdén (2018) från Socialstyrelsen bekräftar att besluten uteslutande ligger hos 

landstingen eftersom de verkar under kommunalt självstyre. Det är respektive 

sjukvårdsregions avtalsgrupp som ansvarar för att utveckla de pris- och 

ersättningsmodeller som ska gälla i regionen (Samverkansnämnden Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion u.å.; Södra sjukvårdsregionen u.å.). De båda representanterna för 

respektive sjukvårdsregions avtalsgrupp upplever att det kan uppstå diskussioner då 

gemensamma beslut tas för regionen. Eftersom landstingen inom sjukvårdsregionerna är 

politiskt styrda är det dock landstingspolitikerna som har det sista ordet (Sjölin 2018; 

Westlund 2018). Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har beslutat att ersättningar generellt 

sett huvudsakligen ska utgå från DRG, och därav tillämpas DRG-systemet inom 

psykiatrin på Landstinget i Värmland (Westlund 2018), medan Södra sjukvårdsregionen 

har beslutat att inte tillämpa DRG inom psykiatrin, och således används systemet inte 

inom detta sjukvårdsområde på Region Kronoberg (Sjölin 2018).  

 

5.1.1 DRG-systemet 
Enligt Fetter (1991, 6-8) bygger DRG-systemet på att gruppera patienter som är 

likartade utifrån medicinsk hänsyn och resursbehov, vilket enligt Socialstyrelsen 

(2015b, 8) medför en överskådlig verksamhetsbeskrivning av patientsammansättningen. 

Även Serdén (2018), som i praktiken är med och förvaltar systemet, förklarar att DRG 

huvudsakligen fungerar som ett överskådligt beskrivningssystem då 

patientsammansättningen skildras genom ett begränsat antal koder. Det ursprungliga 

syftet med grupperingen var att finna ett lämpligt system för kvalitetskontroll inom 
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vården, men i och med att grupperingarna baseras på resursbehov kan systemet även 

användas för kostnadskontroll och resursstyrning (Fetter 1991, 8). I enlighet med detta 

menar Socialstyrelsen (2011, 8) att systemet möjliggör styrning av verksamheten då det 

kan användas som ersättning utom landsting, verksamhetsuppföljning, benchmarking, 

budgetinstrument och ersättning inom landsting. Dessutom påpekar Serdén (2018) från 

Socialstyrelsen att DRG är det enda systemet inom hälso- och sjukvården som är 

heltäckande, där fördelen ligger i att det kan användas inom just flera olika 

användningsområden vilket kan underlätta verksamhetsstyrningen.  

 

5.1.2 Motiv för att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård 
5.1.2.1 Budgetinstrument och ersättning inom landsting 
Inom hälso- och sjukvården förekommer det två modeller för att fördela en verksamhets 

resurser, nämligen anslagsfinansiering och prestationsfinansiering. Den mest vedertagna 

modellen är anslagsfinansiering, vilket innebär att resurserna tilldelas innan kommande 

budgetperiod (Berlin & Kastberg 2011, 68). Till skillnad från anslagsfinansiering 

innebär prestationsfinansiering att samtliga vårdinsatser ersätts efter budgetperiodens 

slut och baseras på utförda prestationer (ibid., 65). DRG kan vara till hjälp vid 

framställande av en budget i och med att systemet synliggör de genomsnittliga 

kostnaderna för vårdinsatser. På så vis kan DRG antingen verka som underlag för 

anslagstilldelning alternativt som debiteringsunderlag för att ersätta utförda vårdinsatser 

(Socialstyrelsen 2018b, 10). Både Landstinget i Värmlands och Region Kronobergs 

psykiatriska verksamheter styrs via anslagsfinansiering, dock använder ingendera 

resursmodellen i kombination med DRG-systemet (Hultgren 2018; Frithiof 2018; 

Persson 2018). 

 

Det har riktats kritik mot att anslagsfinansiering tenderar att medföra ekonomiska 

incitament till manipulering av det ekonomiska systemet. En aspekt av detta är att 

verksamheter kan avstå från viktiga beslut för att hålla sig inom anslagsramen och 

således inte riskera att nästa års anslagstilldelning påverkas (Lindvall 1997, 47). Som 

verksamhetschef för den psykiatriska slutenvården på Landstinget i Värmland kritiserar 

Hultgren (2018), i likhet med Lindvall, anslagsfinansiering för att ha ett inneboende 

feltänk. Kritiken grundar sig i att det finns ekonomiska incitament att inte vårda 

resurskrävande patienter eftersom detta riskerar att överskrida anslagsramen. Därav 

uttrycker Hultgren (2018) en önskan om ett system som istället skapar incitament till att 
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ta emot resurskrävande patienter. Likaså instämmer Frithiof (2018) på Region 

Kronoberg att det finns en risk för att patientnyttan inte alltid sätts i första hand då fokus 

snarare ligger på att hålla sig inom budgetramen. Å andra sidan anser Persson (2018), 

som centrumcontroller för psykiatricentrum på Region Kronoberg, att 

anslagsfinansiering lämpar sig väl för den typ av verksamhet de bedriver. Detta för att 

modellen inte skapar någon drivkraft till att ha en hög patientomsättning i och med att 

anslaget är förutbestämt. Således tas hänsyn till patientens bästa, då vårdinsatser inom 

psykiatrin tenderar att pågå under lång tid samt innehålla flera insatser (Persson 2018). 

 
5.1.2.2 Ersättning utom landsting  
Till en början var DRG inte avsett att fungera som ersättningssystem, utan det 

konstaterades först vid utvecklingsfasen av systemet att det med fördel kan användas 

som underlag för ersättning (Mayes 2007, 14). DRG är en ersättningsmodell som är 

prospektiv och av rörlig karaktär, vilket innebär att priset per DRG-grupp är 

förutbestämt och varierar med antalet utförda vårdinsatser (Lindgren 2014, 17). Som 

förvaltare av DRG-systemet anser Serdén (2018) att systemet fördelaktigt kan användas 

som ersättningssystem. I enlighet med Lindgren menar Serdén att systemet medför en 

produktifiering av tjänster som tilldelas ett förutbestämt pris. Vidare menar Serdén att 

ett förutbestämt pris ger en överblick över den vård som köps och säljs, vilket anses 

vara en administrativ fördel. Trots att Region Kronoberg inte tillämpar DRG ser även 

Sjölin (2018) administrativa fördelar med DRG som ersättningssystem i form av en 

förenklad hantering och kontroll av fakturor. Utöver dessa fördelar, förknippade med ett 

förutbestämt pris, menar Serdén (2018) från Socialstyrelsen att ersättningssystemets 

rörliga karaktär även bidrar till en ökad produktivitet.  

 

Landstinget i Värmland är ett av fem landsting som tillämpar DRG som 

ersättningssystem för utomlänsvård inom psykiatrin (Socialstyrelsen 2017a). 

Tillämpningen har sin grund i det gemensamma vårdavtalet för Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregionen, men själva användningen av DRG inom psykiatrin regleras i 

Landstinget i Värmlands egna prislista (Westlund 2018). Syftet med DRG som 

ersättningssystem är att landstinget vill ha ett system som bidrar till enhetlighet och 

enkelhet för att på så sätt främja uppföljning och jämförelser inom olika vårdområden. 

Dessutom grundar Landstinget i Värmland sin DRG-tillämpning som 

utomlänsersättning inom den psykiatriska vården på att de anser att systemet ger ett bra 
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genomsnittligt pris (Westlund 2018). Sjölin (2018) på Region Kronoberg instämmer i 

att DRG-systemet ger ett bra genomsnittligt pris inom den psykiatriska öppenvården, 

men däremot inte inom den psykiatriska slutenvården. Med hänsyn till detta ser Region 

Kronoberg en möjlighet till att tillämpa DRG som ersättningssystem specifikt inom den 

psykiatriska öppenvården (Sjölin 2018). 

 

5.1.2.3 Verksamhetsuppföljning 
Enligt Fetter (1991, 6-8) kan systemet användas för utvärdering av verksamheter. 

Likaså menar Socialstyrelsen (2011, 9) att DRG, tillsammans med KPP, är ett verktyg 

för verksamhetsuppföljning gällande resursförbrukning, produktion och kostnader. 

Genom att DRG knyts till olika kvalitetsmått kan det även ge en indikation på vilka 

brister som föreligger inom vården (Socialstyrelsen 2013, 10). Landstinget i Värmland 

är ett av tolv landsting som använder DRG-systemet i uppföljningssyfte inom den 

psykiatriska vården (Serdén 2018). Detta gör de i avseende att följa upp 

kvalitetsfaktorer och produktivitet (Westlund 2018). Som verksamhetschef för den 

psykiatriska slutenvården på Landstinget i Värmlands anser Hultgren (2018) att DRG-

systemet möjliggör god uppföljning, jämförbarhet och spårbarhet, vilket även 

överensstämmer med teorin (Socialstyrelsen 2011, 9). Med detta syftar Hultgren (2018) 

på att det går att följa upp vad olika patientgrupper kostar och på vilka vårdavdelningar 

kostnaderna uppstår. Både Landstinget i Värmland och Region Kronoberg använder sig 

av den uppföljning som SKL sammanställt i KPP-databasen (Hultgren 2018; Sjölin 

2018). Som komplement till den KPP-data som SKL upprättar ser Region Kronoberg 

potential i DRG som verksamhetsuppföljning, varför de därav ställer sig positiva till att 

införa systemet i uppföljningssyfte inom psykiatrin (Sjölin 2018). 

 

Inom hälso- och sjukvården är det balanserade styrkortet det mest använda verktyget för 

verksamhetsuppföljning (Berlin och Kastberg 2011, 79). Liukkonen (2011, 115) menar 

på att uppföljningar främjar vidareutveckling av verksamheter samt att kritiska 

händelser i processer fångas upp. För att utvärdera den psykiatriska vården på Region 

Kronoberg används det balanserade styrkortet där ett stort fokus ligger på ett 

medborgarperspektiv med anledning av att inte allt för mycket fokus bör hamna på 

ekonomi (Persson 2018). Detta styrsätt är i enlighet med vad Berlin och Kastberg (2011, 

86) förespråkar till personalintensiva verksamheter, det vill säga att inkorporera ett 
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”externt” perspektiv i styrkortet och således anpassa styrningen. Trots att Region 

Kronoberg ställer sig positiva till att använda det balanserade styrkortet i 

uppföljningssyfte inom den psykiatriska vården så förklarar Frithiof (2018), 

centrumchef för psykiatricentrum, att systemet haltar avseende att kostnader inte kan 

sättas i relation till patientnyttan. 

 

5.1.2.4 Benchmarking 
Den ursprungliga tanken med DRG var att systemet skulle ge en översiktlig bild av 

verksamhetens kvalitet, kostnader och resursutnyttjande (Fetter 1991, 8). Enligt SKL 

(2005, 9) kan DRG-systemet användas som benchmarking eftersom det består av ett 

enhetligt mått. Därav möjliggörs jämförelser mellan olika vårdområden såväl inom som 

utom ett landsting. Även Serdén (2018) från Socialstyrelsen menar på att DRG:s unika 

möjligheter till jämförelser ger en heltäckande beskrivning av hälso- och sjukvård. 

Landstinget i Värmlands val att tillämpa DRG i så stor utsträckning som möjligt, och 

därav inom psykiatrin, grundas i att de vill ha ett heltäckande system som möjliggör 

jämförelser. Dessa jämförelser avser kostnadsjämförelser såväl som att koppla 

kostnader till kvalitet och produktivitet för att således sätta kostnader i relation till nytta 

(Westlund 2018). Även inom den psykiatriska slutenvårdsverksamheten på Landstinget 

i Värmland anges DRG vara ett verktyg för att på rättvisa grunder jämföra kostnader för 

olika vårdinsatser. Likaså anser de att DRG kan vara till hjälp för att se vad en specifik 

vårdinsats kostar i förhållande till dess nytta (Hultgren 2018). 

 

5.1.3 Motiv mot att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård 
5.1.3.1 Inneboende incitamentsstruktur 
Enligt Berlin och Kastberg (2011, 57) förorsakar olika ersättningssystem olika 

incitamentsstrukturer vilket är något som bör beaktas vid val av system. Flera teoretiska 

källor (Lindgren 2014, 38; Socialstyrelsen 2009, 59; Charlesworth, Davies & Dixon 

2012, 5) påvisar att DRG-systemets inbyggda incitamentsstruktur, som visserligen 

resulterar i ökad produktivitet, riskerar att försämra vårdkvaliteten. Detta med anledning 

av att vårdgivare finner ekonomiska incitament till en hög produktion, men på ett så 

resurssnålt sätt som möjligt (ibid.). Gällande risken för försämrad vårdkvalitet visar 

Landstinget i Värmlands senaste utvärdering dock på att inga kvalitetsbrister tycks 

föreligga (Westlund 2018).  
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För att DRG-grupperingen av ett vårdtillfälle ska bli korrekt, och därmed även 

kostnaden, så krävs det att vårdgivare registrerar data korrekt (Socialstyrelsen 2006, 8). 

Själva kodningen sker dock automatiskt eftersom datan grupperas utefter fasta regler 

med specifika krav på respektive utfall (Socialstyrelsen 2014b). Det kan dock 

förekomma medvetna såväl som omedvetna felregistreringar vilket kan resultera i en 

antingen för hög eller för låg ersättning (Lindgren 2014, 11; Socialstyrelsen 2006, 8). 

Detta har även bekräftats i praktiken av både Landstinget i Värmland (Westlund 2018) 

och Socialstyrelsen som dessutom påpekar att kodningsmanipulation klassas som 

bedrägeri (Serdén 2018). Kodningsmanipulation kan bland annat ske genom så kallad 

uppkodning, vilket innebär att vårdgivaren registrerar flera bidiagnoser i syfte att erhålla 

en högre ersättning (Socialstyrelsen 2006, 8). Som verksamhetschef för 

slutenvårdspsykiatrin på Landstinget i Värmland påpekar Hultgren (2018) vikten av att 

vårdgivare bör våga utesluta att registrera alltför många bidiagnoser. Vidare menar 

Socialstyrelsen att landstingen själva ansvarar för att registreringen är korrekt, varför 

många landsting numera utbildar vårdgivare i att koda (Serdén 2018). Teoretiskt sett 

menar dock Anthony m.fl. (2014, 482) att det finns svårigheter med att styra 

professionella yrkeskårer. På Landstinget i Värmland noterar vårdgivare de diagnoser 

som är aktuella för varje vårdtillfälle medan resterande registrering sker av en speciell 

klassifikationsenhet. Således ser landstinget inte någon större risk för felregistreringar 

(Westlund 2018). Som verksamhetschef för slutenvårdspsykiatrin på Landstinget i 

Värmland påpekar Hultgren (2018) att verksamheten regelbundet följs upp avseende 

DRG-registreringen. Region Kronoberg ser, likväl som Landstinget i Värmland, inte 

heller någon risk för kodningsmanipulation. Landstinget anser nämligen att 

registreringen av ett vårdtillfälle är så pass administrativt krävande att de landsting som 

tillämpar DRG som utomlänsersättning inte skulle lägga tid på kodningsmanipulation 

(Sjölin 2018). 

 

Prioriteringar som görs inom vården måste ske i enhetlighet med HSL och därav enligt 

människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen (SFS 2017:30; 1177 Vårdguiden 2013). Vid DRG-

ersättning erhålls en förutbestämd ersättning per produktgrupp och således föreligger 

det ekonomiska incitament för vårdgivare att prioritera patienter med låga kostnader i 

förhållande till ersättning före patienter med höga kostnader i förhållande till ersättning 
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(Lindgren 2014, 10). Även Socialstyrelsen (2009, 59) belyser att DRG-systemet innebär 

en risk för cream skimming. Vidare påpekar Charlesworth, Davies och Dixon (2012, 3) 

att vården står inför stora utmaningar gällande att det ställs höga krav på vården i 

kombination med begränsade ekonomiska resurser. Även verksamhetschefen för 

slutenvårdspsykiatrin på Landstinget i Värmland poängterar att det finns ett oändligt 

behov av hälso- och sjukvård som ska mättas med ändliga resurser (Hultgren 2018). 

Eftersom DRG-systemet kan synliggöra kostnader i förhållande till nytta innebär det en 

möjlighet att göra prioriteringar. Som verksamhetschef påpekar Hultgren (2018) dock 

att det finns en risk för andra prioriteringar än medicinska. Landstinget i Värmlands 

senaste utvärdering visar dock på att de prioriteringar som har gjorts är i enlighet med 

den prioriteringsordning som framkommer i HSL (Westlund 2018). 

 

5.1.3.2 Inexakthet 
Ersättningen för en vårdinsats ska motsvara genomsnittskostnaderna för vårdtillfällets 

DRG-grupp (Socialstyrelsen 2011, 8). Vid kostnadsberäkningen av en DRG-grupp 

utesluts ytterfall (Socialstyrelsen 2018a, 5), varför en större trimningsgrad innebär att 

fler systematiska kostnadsskillnader inte synliggörs. Däremot innebär en lägre 

trimningsgrad en ökad risk för slumpmässiga kostnadsskillnader (Socialstyrelsen 2011, 

10). Konkurrensverket (2004, 15) kritiserar DRG-systemet för att ha ett för lågt 

förklaringsvärde eftersom de påstår att endast hälften av alla kostnader för vårdtillfällen 

inom en DRG-grupp kan förklaras med DRG. Således tycks den faktiska kostnaden 

avvika i alltför hög grad från DRG-ersättningen (ibid.).   

 

På grund av DRG-systemets inexakthet inom den psykiatriska slutenvården har Region 

Kronoberg beslutat att inte tillämpa DRG inom psykiatrin. Beslutet grundas i en alltför 

stor spridning i vårdtiderna, och därav även i vårdkostnaderna, vilket innebär att DRG-

ersättningen avviker i hög utsträckning från de faktiska kostnaderna. För DRG-grupper 

där DRG-ersättningen i stort sett överensstämmer med de faktiska kostnader tycks såväl 

negativa som positiva kostnadsavvikelser jämnas ut (Sjölin 2018). I dessa fall påpekar 

Sjölin (2018) att vårdkostnaderna kan liknas vid en normalfördelningskurva. Inom 

psykiatrin tenderar kurvan dock inte vara normalfördelad vilket leder till snedvridna 

ersättningar (se Figur 4 i avsnitt 4.3.1.2 Region Kronobergs inställning till användning 

av DRG-systemet inom psykiatrisk vård). På grund av den stora spridningen i vårdtider 
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inom psykiatrin tenderar den redan missvisande kostnaden dessutom förstärkas då 

kostnadsskillnader systematiskt filtreras bort av trimningsgraden. Istället för att tillämpa 

DRG som ersättningssystem inom psykiatrin använder sig Region Kronoberg av 

ersättning i form av fasta priser (Sjölin 2018). På Region Kronoberg upplevs det både 

på central nivå och avdelningsnivå att detta ersättningssystem fångar och täcker de 

kostnader som faktiskt uppstår (Sjölin 2018; Frithiof 2018; Persson 2018). 

 

Socialstyrelsen anser att den kritik som riktats mot systemets låga förklaringsvärde inte 

är befogad. Tvärtom anser de att DRG:s förklaringsgrad är bra (Serdén 2018). 

Landstinget i Värmland är medvetna om att DRG-ersättningen inte i samtliga fall 

motsvarar de faktiska kostnaderna då vårdkostnader och vårdtider kan variera mycket 

inom psykiatrin. Däremot anser Landstinget i Värmland att DRG totalt sett ger en skälig 

genomsnittskostnad och därav lämpar sig som ersättningssystem (Westlund 2018). 

Westlund (2018) poängterar dock att vid de fall då kostnader slår snett och ett köpande 

landsting debiteras med en felaktig summa har det köpande landstinget möjlighet att 

bestrida fakturan för att få den justerad. 

 
Felaktig DRG-ersättning kan också grundas i att systemets vikter baseras på historiska 

KPP-data. På grund av tidsförskjutningen kan det uppstå skillnader mellan DRG-vikten 

och den faktiska resursåtgången, exempelvis då mindre resurskrävande innovationer har 

tagits fram (Konkurrensverket 2004, 15). Detta är något som i praktiken bekräftas av 

Socialstyrelsen (Serdén 2018) såväl som Landstinget i Värmland (Westlund 2018). 

Vidare påpekar Serdén (2018) från Socialstyrelsen att landstingen vid felaktig ersättning 

kan komma överens om en ersättning som överensstämmer med den faktiska kostnaden. 

Landstinget i Värmland bekräftar att sådana extrema fall kan hanteras som undantag 

(Westlund 2018). 

 

5.1.4 Nationellt ersättningssystem för utomlänsvård 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska all vård ges på lika villkor (3 kap. 

1 §). Den ersättning som utgår vid utomlänsvård ska dock följa vårdlandstingets 

regionala prislista, varför själva prissättningsmetoden såväl som priset kan skilja sig åt 

mellan landsting (SKL 2014b, 13). Socialstyrelsen (2015a, 6) uppger att det i dagsläget 

finns önskemål från flera aktörer om ett enhetligt och nationellt omfattande system för 

att främja jämförelse och således förbättringsarbetet inom vården. Likaså menar 



 

 

 

54 

respondenter på såväl Landstinget i Värmland som Region Kronoberg att det finns klara 

fördelar med ett nationellt ersättningssystem (Westlund 2018; Hultgren 2018; Frithiof 

2018; Persson 2018). 

 

Landstinget i Värmland ställer sig positiva till ett nationellt ramverk för 

ersättningssystem på både central nivå och avdelningsnivå (Westlund 2018; Hultgren 

2018). På central nivå föreligger en önskan om en nationell tillämpning av DRG 

eftersom användandet av ett system med ett enhetligt mått hade gynnat 

jämförelsearbetet (Westlund 2018). En viktig aspekt av detta är att landstingen kan dra 

lärdom av varandra i flera avseenden såsom produktivitet, kvalitet och kostnader. En 

enhetlig DRG-tillämpning bidrar till transparens och skapar en större medvetenhet kring 

kostnader så att landstingen kan upptäcka såväl medvetna som omedvetna felaktigt 

debiterade kostnader. En gemensam syn på vad som är en rimlig ersättning skulle 

innebära administrativa fördelar samt att tidskrävande diskussioner mellan landsting 

undviks (Westlund 2018). Även på avdelningsnivå anses det att ett gemensamt ramverk 

för ersättningssystem hade underlättat jämförelser mellan landsting (Hultgren 2018). 

Från ett avdelningsperspektiv har Region Kronoberg en önskan om ett nationellt 

ersättningssystem, men vilket system som bör vara praxis ställer de sig dock neutrala 

till. Anledningen till detta är att de vill ha tydlighet och enhetlighet eftersom de 

skillnader som framkommer vid jämförelser tenderar att förklaras av att landstingen 

tillämpar olika system (Frithiof 2018; Persson 2018). 

 

5.2 Diskussion 
I enlighet med HSL (SFS 2017:30) påpekar Lindvall (1997, 22, 24) att hälso- och 

sjukvården ska styras utifrån medicinska såväl som ekonomiska aspekter. Det finns 

således krav på hälso- och sjukvården vad gäller att patientens bästa ska sättas i första 

rum, samtidigt som det föreligger ekonomiska restriktioner på negativa resultat, samt att 

hälso- och sjukvård ska bedrivas kostnadseffektivt och vara icke vinstdrivande (SFS 

2017:30; SFS 2017:725). Lindvall (1997, 22, 24) problematiserar dock att avvägningen 

mellan dessa två aspekter är svår, vilket vi anser överensstämmer med vad som har visat 

sig i praktiken. Vi upplever att det finns en svårighet med styrning av hälso- och 

sjukvård till följd av att patientens bästa inte alltid innebär det ekonomiskt bästa, och 

vice versa. Att finna en lämplig styrning för hälso- och sjukvården där dessa aspekter 
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uppfylls är således inte helt oproblematiskt. Med utgångspunkt i studiens teoretiska och 

empiriska material uppfattar vi likt Berlin och Kastberg (2011, 5) att oavsett vilket 

styrsystem som tillämpas, i detta fall DRG, medförs olika fördelar respektive nackdelar 

som i sin tur leder till såväl önskade som oönskade effekter. I enlighet med 

Socialstyrelsen (2011, 8) anser vi att DRG möjliggör en heltäckande styrning av hälso- 

och sjukvård då det kan tillämpas inom flera användningsområden. 

 

5.2.1 Motiv för att tillämpa alternativt mot att tillämpa DRG som ersättning utom 
landsting 
Berlin och Kastberg (2011, 57) förklarar att oavsett vilken typ av ersättningsmodell som 

används så skapas olika incitamentsstrukturer, vilket vi även anser överensstämmer med 

DRG-systemet. Den incitamentsstruktur som kännetecknar DRG som ersättningssystem 

beror på dess prospektiva och rörliga karaktär (Serdén 2018; Sjölin 2018). Vad vi kan 

konstatera utifrån teorin och till viss del av de fem semistrukturerade intervjuerna är det 

just dessa karaktärsdrag som ger upphov till såväl positiva som negativa styreffekter. 

Gällande den prospektiva dimensionen är en stor fördel att DRG ger ett förutbestämt 

pris per vårdinsats (Lindgren 2014, 17). De fördelar som vi har kunnat urskilja av 

intervjuerna är att det ger en överblick över vad som köps och säljs, vilket underlättar 

det administrativa arbetet (Serdén 2018; Sjölin 2018). Beträffande systemets rörliga 

karaktär har vi utifrån teorin kunnat konstatera att det finns incitament att producera så 

mycket vård som möjligt (Lindgren 2014, 17). Detta har också bekräftats i vår intervju 

med Serdén från Socialstyrelsen som förklarar att DRG har resulterat i minskade 

vårdköer och väntetider (Serdén 2018). Utifrån såväl det teoretiska som empiriska 

materialet kan vi således konstatera att det finns klara fördelar med DRG:s rörliga samt 

prospektiva karaktär. I kontrast till detta visar dock teorin på att DRG:s karaktärsdrag 

innebär en risk för försämrad vårdkvalitet vilket kan bero på produktivitetsincitament 

samt att vårdgivaren får en fast ersättning per vårdinsats (Lindgren 2014, 38). Däremot 

tycks det inte finnas belägg för detta av vad som framkommit i empirin. Vi tror dock att 

avsaknaden av belägg kan bero dels på att det är svårt att mäta kvaliteten på vården och 

dels på att kvalitetsbrister inte gärna lyfts fram och redogörs för. Utifrån empirin har vi 

kunnat konstatera att enbart positiva styreffekter lyfts fram, det är dock viktigt att vara 

medveten om att det teoretiskt sett kan förekomma negativa styreffekter.  
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Gemensamt för både det teoretiska och empiriska materialet är att hälso- och sjukvården 

ska mätta ett oändligt behov med ändliga resurser vilket gör frågan om produktivitet av 

hög prioritet (Charlesworth, Davies & Dixon 2012, 3; Hultgren 2018). Vi anser således 

att problematiken ligger i att säkerställa en bibehållen kvalitet där medicinska behov är 

den avgörande faktorn. Likt Lindgren (2014, 10) ser vi risker med DRG som 

ersättningssystem i och med att en förutbestämd ersättning per produktgrupp innebär 

incitament att prioritera de patienter som är mest lönsamma. Däremot strider en sådan 

prioritering inom hälso- och sjukvården mot HSL (SFS 2017:30), då vården ska ges på 

lika villkor och där den som är i störst behov av vården ska ges företräde. Eftersom det 

föreligger ett oändligt behov av vård som ska mättas med ändliga resurser råder det 

således inget tvivel om att prioriteringar inom hälso- och sjukvård är ett nödvändigt ont, 

frågan är dock på vilka grunder dessa prioriteringar görs. Av vad som framgår av 

intervjuerna med Landstinget i Värmland, på såväl central nivå som avdelningsnivå, så 

görs alla prioriteringar i enlighet med HSL (Westlund 2018; Hultgren 2018). Vi tror 

dock att det kan vara svårt för landstingen att kontrollera att varje enskilt beslut tas 

utifrån medicinska grundval. 

 

I och med att DRG-ersättningen baseras på historiska kostnadsdata kan den beräknade 

ersättningen avvika från de faktiska kostnaderna (Konkurrensverket 2004,14), vilket vi 

också fått bekräftat av Socialstyrelsen (Serdén 2018). Då ersättningen överstiger 

kostnaderna ser vi, likt Konkurrensverket (2004, 14), därmed en risk för att patienter 

med en hög ersättning i relation till kostnader prioriteras. På grund av systemets 

historiska kostnadsdata ställer vi oss också frågande till om DRG som ersättningssystem 

är en korrekt och rättvis grund för att styra och ersätta vården mellan landsting. Däremot 

menar Landstinget i Värmland och Socialstyrelsen att det går att göra undantag i de fall 

då DRG-ersättningen är missvisande (Westlund 2018; Serdén 2018). Däremot anser vi 

att problematiken kvarstår i de fall då undantag inte görs, eftersom det då sker en 

ständig tidsförskjutning på två år för att erhålla en rimlig ersättning (Serdén 2018).  

 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas för att få en korrekt DRG-gruppering och således 

rätt ersättning är att det inte förekommer felregistreringar (Socialstyrelsen 2006, 8). 

Enligt det empiriska materialet har medvetna såväl som omedvetna felregistreringar 

förekommit (Serdén 2018; Westlund 2018). För att undvika omedvetna fel förklarar 
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Serdén (2018) på Socialstyrelsen att många landsting utbildar personal i 

kodningsteknik. Även om vi anser att den mänskliga faktorn inte går att utesluta helt, 

kan det dock vara bra att personalen får kännedom om hur registreringen ska gå till för 

att förebygga att fel uppstår. Likaså anser vi att personalen bör vara kostnadsmedvetna i 

och med att det föreligger ekonomiska krav på hälso- och sjukvården (SFS 2017:30; 

SFS 2017:725). Vi ser dock en risk med att utbilda personalen i kodningsteknik då detta 

kan öka medvetna felregistreringar i och med att de får en bättre inblick i vad olika 

registreringar får för konsekvenser. Således är det en problematisk avvägning mellan att 

det ska råda en kostnadsmedvetenhet hos personalen utan att ersättningssystemet 

påverkar den vård som bedrivs. På grund av att det inom hälso- och sjukvården finns en 

stark professionell yrkeskår (Lindvall 1997, 24) tror vi dock att det kan vara svårt att 

kontrollera att vårdgivare sätter rätt huvuddiagnoser och bidiagnoser. Gällande 

uppkodning och nedkodning ställer vi oss tveksamma till förslaget från 

verksamhetschefen för slutenvårdspsykiatrin på Landstinget i Värmland om att 

vårdgivare ska våga utesluta bidiagnoser (Hultgren 2018). I stället för att diskutera i 

termer av uppkodning och nedkodning anser vi att vårdgivare snarare bör sträva efter att 

på ett så rättvist sätt som möjligt återge de vårdinsatser som faktiskt ägt rum. Dels 

eftersom ersättningen för ett specifikt vårdtillfälle ska vara riktig, men även för att 

korrekt kostnadsdata ska ligga till grund för framtida beräkningar av DRG-vikter. I 

likhet med vad som har framgått av intervjuerna med de båda landstingen och 

Socialstyrelsen anser vi att det inte föreligger någon större risk för 

kodningsmanipulation (Westlund 2018; Hultgren 2018; Sjölin 2018; Serdén 2018). Med 

hänsyn till att kodningen görs utifrån ett dataprogram med fasta grupperingsalgoritmer 

(Socialstyrelsen 2014b) så tror vi att det är för tidskrävande och komplicerat att 

manipulera systemet i någon större utsträckning. Vid valet att tillämpa alternativt inte 

tillämpa DRG som ersättningssystem anser vi således att risken för 

kodningsmanipulation inte är betydande, utan endast en aspekt som vid tillämpning 

behöver följas upp. 

 

Av vad som framkommit av intervjun med Region Kronobergs representant på central 

nivå så är landstingets främsta motiv mot att tillämpa DRG som ersättningssystem inom 

psykiatrisk vård att systemet ger en missvisande ersättning inom den psykiatriska 

slutenvården. Anledningen till detta är att inom vårdområden, såsom 
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slutenvårdspsykiatrin, där det föreligger en stor spridning i vårdkostnader och vårdtider 

blir ersättningen felaktig eftersom den inte motsvarar genomsnittskostnaden tillräckligt 

bra (Sjölin 2018). Likaså har vi utifrån intervjuerna med Region Kronobergs 

representant på avdelningsnivå samt Landstinget i Värmlands representant på central 

nivå kunnat uttyda en spridning i vårdkostnaderna inom den psykiatriska slutenvården 

till följd av varierande vårdtider (Frithiof 2018; Persson 2018; Westlund 2018). 

Dessutom påverkas den genomsnittliga kostnaden av vilken trimningsgrad som sätts. 

Vid fastställande av trimningsgrad är det viktigt att å ena sidan motverka så att 

slumpmässiga kostnadsskillnader inte uppstår men å andra sidan se till så att 

systematiska kostnadsskillnader synliggörs (Socialstyrelsen 2011, 10). Således anser vi, 

utifrån teorin, att det vid fastställandet av en optimal trimningsgrad är viktigt att ha båda 

dessa aspekter i åtanke. I de fall då spridningen är så stor att DRG-ersättningen slår snett 

menar Landstinget i Värmland att det köpande landstinget kan bestrida fakturan 

(Westlund 2018). Med hänsyn till att ansvaret såväl som det administrativa arbetet vad 

gäller kontroll och bestridande av fakturan då läggs på det köpande landstinget ställer vi 

oss dock frågande till denna lösning.  

 

Socialstyrelsen uppger att det endast är fem av 21 landsting som tillämpar DRG som 

utomlänsersättning inom psykiatrin (Serdén 2018), i förhållande till 17 av 21 landsting 

inom öppenvården och samtliga landsting inom slutenvården (Socialstyrelsen 2017a). 

Således anses Region Kronobergs val att inte tillämpa DRG som ersättningssystem för 

utomlänsvård inom psykiatrin vara rimligt då det är fler landsting som delar deras 

uppfattning om att inte tillämpa DRG inom detta vårdområde. Trots att vi inte vet vilka 

motiv de andra landstingen har mot att tillämpa DRG som ersättningssystem inom 

psykiatrin är det intressant att omfattningen av tillämpningen är betydligt mindre inom 

detta vårdområde. Med hänsyn till detta samt Region Kronobergs motiv gällande att 

DRG ger en missvisande ersättning inom den psykiatriska slutenvården instämmer vi i 

att DRG som utomlänsersättning inte lämpar sig i detta fall. Däremot föreligger inte 

detta problem inom den psykiatriska öppenvården vilket också Region Kronoberg på 

central nivå är medvetna om och således anses DRG vara lämpligt inom den 

psykiatriska öppenvården (Sjölin 2018). 
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5.2.2 Motiv för att tillämpa alternativt mot att tillämpa DRG som 
budgetinstrument och ersättning inom landsting 
Inom användningsområdet budget och ersättning inom landsting kan DRG verka som 

underlag för resursfördelningen (Socialstyrelsen 2018b, 10). Socialstyrelsen (ibid.) och 

Appelgren (1990, 10-11) anser att DRG med fördel kan användas som budgetunderlag 

eftersom systemet visar vad åtgärder inom vården kostar. Vi ställer oss dock skeptiska 

till DRG som budgetunderlag för de fall där den faktiska kostnaden avviker från 

genomsnittskostnaden och således från DRG-ersättningen. I och med att dessa 

avvikelser har visat sig vara vanligt förekommande inom psykiatrin (Sjölin 2018) anser 

vi att det finns en risk för att DRG som budgetunderlag inom den psykiatriska vården är 

alltför missvisande. Både Landstinget i Värmland och Region Kronoberg styrs via 

anslagsfinansiering men ingendera använder det i kombination med DRG som 

budgetunderlag (Frithiof 2018; Hultgren 2018). Vi anser, i enlighet med Persson (2018), 

att en fördel med anslagsfinansiering inom den psykiatriska vården är att det gynnar 

patientens bästa med hänsyn till att det inte föreligger incitament till en hög 

patientomsättning där kvantitet prioriteras före kvalitet. Dock ser vi, likt Hultgren 

(2018) som är verksamhetschef för den psykiatriska slutenvården på Landstinget i 

Värmland, en risk med att detta inte är det bästa för alla patienter i och med att 

resurskrävande patienter kan prioriteras bort för att undvika att anslagsramen 

överskrids. Detta bekräftar därmed Lindvalls (1997, 140) oro att ekonomiska aspekter 

prioriteras före medicinska, och att resurskrävande patienter därmed kan prioriteras bort. 

 

5.2.3 Motiv för att tillämpa alternativt mot att tillämpa DRG som 
verksamhetsuppföljning och benchmarking 
Enligt Socialstyrelsen (2011, 9) kan KPP och DRG användas som verktyg för 

verksamhetsuppföljning gällande resursförbrukning, produktion och kostnader. Likaså 

framhäver SKL (2005, 87) att KPP och DRG utgör en bra grund för jämförelser inom 

hälso- och sjukvården. I enlighet med Region Kronobergs representanter på 

avdelningsnivå anser vi dock att det finns en risk för att jämförelser som baseras på KPP 

tenderar att förklaras med att landstingen tillämpar olika ersättningssystem (Frithiof 

2018; Persson 2018). Vid användning av DRG undkommer landstingen dock denna risk 

eftersom jämförelserna då görs genom ett enhetligt mått (SKL 2005, 9). I intervjuerna 

med representanterna på Landstinget i Värmland har vi sett att detta enhetliga mått är av 

vikt även inom det egna landstinget i och med att det möjliggör en koppling mellan 
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patientnytta och kostnader (Westlund 2018; Hultgren 2018). Vi anser att det är en 

intressant aspekt eftersom det gör det möjligt att sätta vårdinsatser från skilda 

vårdområden i perspektiv till varandra för att således göra medicinska prioriteringar av 

de vårdinsatser där nyttan är som störst i förhållande till resursinsatsen. Detta är något 

som vi anser att Region Kronoberg hade kunnat dra nytta av vid en eventuell DRG-

tillämpning eftersom de uppger att deras nuvarande uppföljningssystem, nämligen det 

balanserade styrkortet, brister vad gäller att se hur mycket bättre en patient mår som ett 

resultat av den vård som ges. Dessutom tycks det råda en avsaknad av ett system som 

möjliggör prioriteringar mellan vårdområden (Frithiof 2018), varför en DRG-

tillämpning även hade varit fördelaktig ur detta avseende. I och med att Landstinget i 

Värmland kopplar kvalitet såväl som produktivitet till DRG kan de följa upp samt 

kontrollera att systemet inte förorsakar kvalitetsbrister till följd av de incitament som 

föreligger (Westlund 2018), vilket vi anser reducerar risken för en försämrad 

vårdkvalitet.  

 

Den enhetliga grund som DRG innebär, vilket möjliggör såväl verksamhetsuppföljning 

som jämförelser, är även Landstinget i Värmlands främsta motiv för att tillämpa DRG 

inom psykiatrin (Hultgren 2018; Westlund 2018). Drygt hälften av alla landsting, 

närmare bestämt tolv av 21, använder DRG-systemet i uppföljningssyfte inom den 

psykiatriska vården, vilket är en betydligt större andel av landstingen än för 

utomlänsersättning (Serdén 2018). Således tycks fler landsting finna fördelar med DRG 

som uppföljning och benchmarking än som ersättning för utomlänsvård inom 

psykiatrin. Trots att Region Kronoberg inte använder DRG som 

verksamhetsuppföljning framkommer det i intervjun med representanten för Region 

Kronoberg på central nivå att även de ser potential i DRG som verksamhetsuppföljning 

(Sjölin 2018). Med hänsyn till att DRG används som verksamhetsuppföljning och 

benchmarking inom psykiatrin i en relativt stor utsträckning, samt att systemet utgör 

rättvisa jämförelsegrunder på ett flertal nivåer genom ett enhetligt mått, anser även vi att 

detta är den största fördelen med DRG inom den psykiatriska vården.  

 
5.2.4 Nationellt ersättningssystem för utomlänsvård 
Med hänsyn till att landstingen verkar under kommunalt självstyre kan det förekomma 

skiljaktigheter i tillämpningen av DRG (SKL 2014b, 13), vilket är fallet för Landstinget 

i Värmland och Region Kronoberg inom psykiatrin. Av intervjuerna har det framgått att 
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tillämpningen av olika ersättningssystem kan försvåra nationella jämförelser varför flera 

av respondenterna menar att det hade underlättat med ett enhetligt system (Westlund 

2018; Hultgren 2018; Frithiof 2018; Persson 2018). Vi ställer oss dessutom frågande till 

om tillämpningen av olika ersättningssystem ger bra förutsättningar för ekonomisk 

styrning men även till att vården ska ges på lika villkor. Hälso- och sjukvården är 

svårstyrd eftersom flera aspekter, såsom patientens bästa, ekonomi samt politik, behöver 

tas i beaktande. Vi upplever att det finns en svårighet att ta beslut inom hälso- och 

sjukvård till följd av att patientens bästa inte alltid innebär det ekonomiskt bästa, och 

vice versa. Utöver detta ställer vi oss tveksamma till att landstingspolitikerna har den 

yttersta beslutsrätten i de fall där de varken har den medicinska eller ekonomiska 

kunskapen som krävs för att fatta sådana beslut. Detta kan till exempel innebära att de 

fattar beslut som inte följer de rekommendationer som till exempel tjänstemän ger. I och 

med att landstingen styrs av politiker som är folkvalda finns det en risk för att andra 

aspekter än medicinska och ekonomiska prioriteras. Det faktum att de förtroendevalda 

står till svars vart fjärde år kan nämligen innebära att de till exempel prioriterar på ett 

sådant sätt som de tror ger fler röster i ett val. Ytterligare en intressant aspekt är varför 

olika ersättningssystem tillämpas för samma vårdinsatser eftersom det kan resultera i att 

samma vård prissätts olika. Således kan ett nationellt ramverk möjliggöra en 

välfungerande såväl ekonomisk styrning som hälso- och sjukvård. Vi tror att ett beslut 

som tas på en nationell nivå innebär att ett systems fördelar och nackdelar studeras mer 

ingående, och således beaktas troligtvis fler aspekter än om respektive landsting hade 

tagit beslutet. Likaså hade landstingen kunnat lägga resurser på annat än att ta dessa 

beslut såväl som att undkomma diskussioner om ersättning mellan landstingen som i 

dagsläget tillämpar olika system. På grund av att styrningen bedrivs under mer lika 

förutsättningar finns det också klara fördelar med att nationella jämförelser och 

utvärderingar kan göras på lika grunder.  
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6 Slutsats 
 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som dragits från studiens resultat 

samt den diskussion och analys som förts i föregående kapitel. Kapitlet inkluderar även 

ett avsnitt om metodkritik och ett avsnitt om förslag till vidare forskning inom området. 

 

Landstinget i Värmlands motiv för att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård är att 

systemet underlättar jämförelser, verksamhetsuppföljning och spårbarhet. Landstinget 

lägger stor vikt på att DRG-systemet består av ett enhetligt mått, vilket möjliggör 

djupgående jämförelser och uppföljning av kostnader, kvalitet och produktivitet över 

sjukvårdsområden. DRG som ett enhetligt mått gör att jämförelser och utvärderingar 

kan genomföras på rättvisa grunder trots att verksamhetsinnehållet skiljer sig åt. 

Landstinget i Värmland anser att DRG som ersättningssystem i det stora hela motsvarar 

genomsnittskostnaden för ett vårdtillfälle. Det huvudsakliga motivet för att tillämpa 

DRG inom psykiatrin är dock att ha ett gemensamt system med ett enhetligt mått vilket 

bidrar till enkelhet.  

 

Region Kronobergs motiv mot att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård är att den 

ersättning som systemet ger inte tycks motsvara genomsnittskostnaden för ett 

vårdtillfälle inom den psykiatriska slutenvården tillräckligt bra. Landstinget grundar 

beslutet på att vårdtiderna inom den psykiatriska slutenvården tenderar att variera i stor 

omfattning, vilket gör att genomsnittskostnaden, det vill säga DRG-ersättningen, 

avviker i för hög utsträckning från de faktiska kostnaderna. På grund av detta anser 

Region Kronoberg att DRG som ersättningssystem inom den psykiatriska vården inte är 

tillräckligt bra för att ersätta enstaka vårdtillfällen.  

 

Landstinget i Värmlands och Region Kronobergs val att tillämpa respektive inte 

tillämpa DRG inom den psykiatriska vården har sin utgångspunkt i att landstingen 

beaktar olika aspekter. Region Kronoberg lägger stor vikt på att ersättningen ska 

avspegla vårdtillfällets kostnader så bra som möjligt, medan Landstinget i Värmland vill 

främja uppföljning och jämförelser. Ytterligare aspekter som kan beaktas vid valet att 

tillämpa DRG är att det ger en överskådlig verksamhetsbeskrivning samt att systemet 

kan användas inom flera användningsområden, nämligen som budgetinstrument, 
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ersättning inom landsting, ersättning utom landsting, verksamhetsuppföljning och 

benchmarking. De främsta motiven mot att tillämpa DRG-systemet är dess inneboende 

incitamentsstruktur och att det präglas av en viss inexakthet. Valet att tillämpa DRG, 

inom ett eller flera användningsområden, alternativt inte tillämpa DRG alls beror 

således på vilka aspekter landstingen lägger störst vikt vid. 

 

6.1 Metodkritik 
Eftertankar kring studiens tillvägagångssätt har associerats med en av studiens 

intervjuformer, närmare bestämt telefonintervju. Studiens empiriska grund bestod av 

fem semistrukturerade intervjuer varav tre genomfördes via telefon, vilket kan ha 

påverkat kvaliteten på dessa intervjuer. I efterhand har det konstaterats att intervjuerna 

som genomfördes ansikte mot ansikte pågick under en längre tid än de intervjuer som 

genomfördes via telefon, vilket inte är helt främmande enligt Bryman och Bell (2017, 

471). Således kan telefonintervjuerna ha förorsakat mindre nyanserade och djupgående 

svar i förhållande till de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte. Bristerna med 

telefonintervjuer (se avsnitt 2.3.1 Intervjuer) var något som övervägdes vid val av 

intervjuform, men i och med att det fanns begränsningar i tid och resurser vid 

genomförandet av studien bedömdes telefonintervjuer ändå vara ett godtyckligt 

alternativ.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har syftat till att studera Landstinget i Värmlands motiv för att tillämpa 

DRG inom psykiatrisk vård och Region Kronobergs motiv mot att tillämpa DRG inom 

psykiatrisk vård. Studien har präglats av ett tillvägagångssätt av kvalitativ karaktär med 

semistrukturerade intervjuer. Under studiens gång har det framkommit andra intressanta 

aspekter och infallsvinklar på frågeställningar. Bland annat har det identifierats att 

respondenter från respektive landsting ställer sig positiva till ett nationellt ramverk för 

styrsystem inom hälso- och sjukvården. Följaktligen är ett förslag till vidare forskning 

att studera om denna uppfattning föreligger även hos flera landsting. 

  

En annan intressant aspekt som framkommit under studiens gång är vad studien skulle 

resultera i efter att den nya versionen av DRG inom psykiatrisk vård har introducerats, 

vilket planeras ske år 2020. Därav är ett ytterligare förslag till vidare forskning att 
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replikera denna studie om ett par år, efter att den nya versionen av DRG inom 

psykiatrisk vård introducerats. Detta för att se om det blir ett annorlunda resultat. Vidare 

frågor som är intressanta att studera är om motiven för respektive mot en DRG-

tillämpning inom psykiatrin är densamma hos landstingen, samt om fler landsting 

kommer att tillämpa DRG inom psykiatrisk vård, till följd av att den nya versionen 

introducerats. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Introducerande brev, Socialstyrelsen 
 
 
Hej 

Vi är tre controllerstudenter på civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats och önskar er hjälp för att möjliggöra vår 

studie. 

      

Vår studie handlar om DRG och dess tillämpning. Vårt syfte med uppsatsen är att 

jämföra de bakomliggande orsakerna till varför Landstinget i Värmland och Region 

Kronoberg valt att använda respektive inte använda DRG inom psykiatrisk vård. Detta 

för att förstå vilka konsekvenser landstingets tillämpningsmetod kan ge upphov till. Vi 

önskar att få just din hjälp för att få en större förståelse för DRG rent generellt. 

      

Personlig anonymitet utlovas om så önskas. Vi hoppas att med er tillåtelse få spela in 

intervjun, med anledning av att vi ska kunna bearbeta era svar på ett så rättvist sätt som 

möjligt. Som respondent kommer ni även ges möjligheten att godkänna studien innan 

den publiceras gällande hur era svar har tolkats. Intervjun är givetvis frivillig, det 

innebär även att du som respondent har möjlighet att avbryta medverkan i studien. All 

den information som framkommer ska enbart att användas för uppsatsens ändamål. 

Tidsåtgången för intervjun beräknas till max 45 minuter. Om ni har möjlighet önskar vi 

gärna göra intervjun någon gång i slutet av april. Intervjun görs gärna via telefon eller 

Skype. 

      

Om ni har några frågor, vänligen hör av er till 

ll222vr@student.lnu.se eller 07XX-XX XX XX. 

      

Med vänlig hälsning, 

Linnea Lindberg, Filippa Bäckegren & Hanna Myrskog 

 

  



 

 

 

II 

Bilaga B Introducerande brev, Landstinget i Värmland 
 
 
Hej 

Vi är tre controllerstudenter på civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats och önskar er hjälp för att möjliggöra vår 

studie. 

      

Vår studie handlar om DRG och dess tillämpning. Vårt syfte med uppsatsen är att 

jämföra de bakomliggande orsakerna till varför Landstinget i Värmland och Region 

Kronoberg valt att använda respektive inte använda DRG inom psykiatrisk vård. Detta 

för att förstå vilka konsekvenser landstingets tillämpningsmetod kan ge upphov till, 

varav vi hoppas att få just din hjälp.   

      

Personlig anonymitet utlovas om så önskas. Vi hoppas att med er tillåtelse få spela in 

intervjun, med anledning av att vi ska kunna bearbeta era svar på ett så rättvist sätt som 

möjligt. Som respondent kommer ni även ges möjligheten att godkänna studien innan 

den publiceras gällande hur era svar har tolkats. Intervjun är givetvis frivillig, det 

innebär även att du som respondent har möjlighet att avbryta medverkan i studien. All 

den information som framkommer ska enbart att användas för uppsatsens ändamål. 

Tidsåtgången för intervjun beräknas till max 45 minuter. Om ni har möjlighet önskar vi 

gärna göra intervjun någon gång i slutet av april. Intervjun görs gärna via telefon eller 

Skype. 

      

Om ni har några frågor, vänligen hör av er till 

ll222vr@student.lnu.se eller 07XX-XX XX XX. 

      

Med vänlig hälsning, 

Linnea Lindberg, Filippa Bäckegren & Hanna Myrskog 

 

  



 

 

 

III 

Bilaga C Introducerande brev, Region Kronoberg 
 
 
Hej 

Vi är tre controllerstudenter på civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats och önskar er hjälp för att möjliggöra vår 

studie. 

      

Vår studie handlar om DRG och dess tillämpning. Vårt syfte med uppsatsen är att 

jämföra de bakomliggande orsakerna till varför Landstinget i Värmland och Region 

Kronoberg valt att använda respektive inte använda DRG inom psykiatrisk vård. Detta 

för att förstå vilka konsekvenser landstingets tillämpningsmetod kan ge upphov till, 

varav vi hoppas att få just din hjälp.   

      

Personlig anonymitet utlovas om så önskas. Vi hoppas att med er tillåtelse få spela in 

intervjun, med anledning av att vi ska kunna bearbeta era svar på ett så rättvist sätt som 

möjligt. Som respondent kommer ni även ges möjligheten att godkänna studien innan 

den publiceras gällande hur era svar har tolkats. Intervjun är givetvis frivillig, det 

innebär även att du som respondent har möjlighet att avbryta medverkan i studien. All 

den information som framkommer ska enbart att användas för uppsatsens ändamål. 

Tidsåtgången för intervjun beräknas till max 45 minuter. Om ni har möjlighet önskar vi 

gärna göra intervjun någon gång i slutet av april.  

      

Om ni har några frågor, vänligen hör av er till 

ll222vr@student.lnu.se eller 07XX-XX XX XX. 

      

Med vänlig hälsning, 

Linnea Lindberg, Filippa Bäckegren & Hanna Myrskog 

 
 
 
  



 

 

 

IV 

Bilaga D Intervjuguide, Socialstyrelsen 
 
 
Inledande frågor  
Vad har du för yrkestitel/befattning?  

Hur länge har du haft denna tjänst? 

Kan du ge en kort presentation av Socialstyrelsens arbete kring DRG? 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

 
DRG 
Vilken betydelse har DRG haft för svensk hälso- och sjukvård?  

Hur har DRG utvecklats genom åren inom psykiatrisk vård? 

Hur ser DRG-användningen ut inom psykiatrisk vård i svensk hälso- och sjukvård? 

Anser du att DRG lämpar sig inom samtliga sjukvårdsområden? Om inte, för vilka 
lämpar det sig inte och varför?  

Vad har Socialstyrelsen för inflytande på och kontakt med landsting gällande deras 
DRG-användning? 

Vad ser du för styrkor och svagheter med DRG? 

Hur ser du på kritik riktat mot att DRG har ett lågt förklaringsvärde, det vill säga att 
DRG-priser inte avspeglar faktiska kostnader? 

Hur ser du på kritik riktat mot DRG i form av cream skimming?  

Hur ser du på kritik riktat mot DRG i form av kodningsmanipulation?  

 
Avslutande frågor 
Hur ser framtiden för DRG ut?  

Ser du några tendenser till nya ersättningsmodeller? 
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Bilaga E Intervjuguide, Landstinget i Värmland, central nivå 
 
 
Inledande frågor  
Vad har du för yrkestitel/befattning?  
 
Hur länge har du haft denna tjänst? 
 
Kan du ge en kort presentation av det arbete som bedrivs i avtalsgruppen?  

 
Ersättningssystem 
Vad har Landstinget i Värmland för inflytande gällande de beslut som tas om 
ersättningssystem i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion?  
 
Hur bestämmer Uppsala-Örebro sjukvårdsregion vad som är ett lämpligt 
ersättningssystem? Vilka aspekter prioriteras vid beslutsfattandet? 

 
DRG  
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med DRG? 
 
Varför har Landstinget i Värmland valt att tillämpa DRG som ersättning utom landsting 
samt för verksamhetsuppföljning inom psykiatrisk vård?  
 
Varför tillämpar Landstinget i Värmland inte DRG inom psykiatrisk vård i andra 
avseenden? (Exempelvis som ersättning inom landsting, budget eller benchmarking).  
 
 

  



 

 

 

VI 

Bilaga F Intervjuguide, Landstinget i Värmland, avdelningsnivå 
 
 
Inledande frågor  
Vad har du för yrkestitel/befattning?  

Hur länge har du haft denna tjänst? 

Kan du ge en kort presentation av er verksamhet?  

Vad har du för ansvarsområden? 

 
DRG   
Hur länge har ni använt er av DRG som ersättningssystem utom landsting?  

Varför använder ni er av DRG som ersättningssystem utom landsting? 
 
Hur ser du på DRG som ersättningssystem utom landsting? Vad ser du för styrkor 
respektive svagheter med detta ersättningssystem?  

Hur ser du på DRG som verktyg för verksamhetsuppföljning? 

Använder ni er av DRG i fler avseenden än för just utomlänsersättning? (Exempelvis: 
budget eller benchmarking).  

Hur ser du på att inte alla landsting tillämpar samma system för utomlänsersättning 
inom psykiatrisk vård? 

 
Ekonomistyrning 
Vad använder ni er av för budgetinstrument? Hur upplever ni att det fungerar? 

Hur följer ni upp och mäter verksamheten? Hur upplever ni att det fungerar?  

Jämför ni er verksamhet med andra motsvarande verksamheter i andra landsting 
(benchmarking)? Om ja, hur? Hur upplever ni att det fungerar?  

 
Avslutande fråga  
Tror ni att era nuvarande system kommer att tillgodose eventuella framtida förändringar 
och behov? 

 
 
 
 
 

  



 

 

 

VII 

Bilaga G Intervjuguide, Region Kronoberg, central nivå 
 
 
Inledande frågor  
Vad har du för yrkestitel/befattning?  

Hur länge har du haft denna tjänst?  

I vilken omfattning har du arbetat med DRG? 

 
Ersättningssystem 
Vad har Region Kronoberg för inflytande gällande de beslut som tas om 
ersättningssystem i Södra sjukvårdsregionen?  

Hur bestämmer Södra sjukvårdsregionen vad som är ett lämpligt ersättningssystem? 
Vilka aspekter prioriteras vid beslutsfattandet? 

 
DRG 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med DRG? 

Varför har Södra sjukvårdsregionen valt att inte tillämpa DRG som ersättning utom 
landsting för psykiatrisk vård?  

Hur ser du på att Region Kronoberg inte använder DRG inom psykiatrisk vård i något 
avseende överhuvudtaget? (Exempelvis som verksamhetsuppföljning, budget eller 
benchmarking). 
 
 
 

  



 

 

 

VIII 

Bilaga H Intervjuguide, Region Kronoberg, avdelningsnivå 
 
 
Inledande frågor  
Vad har ni för yrkestitel/befattning?  

Hur länge har ni haft denna tjänst? 

Kan ni ge en kort presentation av er verksamhet?  

Vad har ni för ansvarsområden? 

 
Ersättningssystem  
Vilket ersättningssystem använder ni er av vid utförd vård? Hur länge har ni använt er 
av det ersättningssystemet?  

Vet ni varför ni använder er av det ersättningssystem ni har idag? 

Hur ser ni på det ersättningssystem som ni använder för köpt vård? Vad ser ni för 
styrkor respektive svagheter med detta ersättningssystem?  

Använder ni ert ersättningssystem i fler avseenden än för just ersättning? (Exempelvis: 
budget, verksamhetsuppföljning eller benchmarking).  

Hur ser ni på att inte alla landsting tillämpar samma ersättningssystem inom psykiatrisk 
vård? 

Vad har ni för inflytande på vilket ersättningssystem som används?  

 
Ekonomistyrning  
Vad använder ni för budgetinstrument? Hur upplever ni att det fungerar? 
Hur följer ni upp och mäter verksamheten? Hur upplever ni att det fungerar?  

Jämför ni er verksamhet med andra motsvarande verksamheter i andra landsting 
(benchmarking)? Om ja, hur? Hur upplever ni att det fungerar?  

 
Avslutande fråga  
Tror ni att ert nuvarande system kommer att tillgodose eventuella framtida förändringar 
och behov? 
 


