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Sammanfattning  

 

Sjukvården lever med knappa resurser och investeringar i medicinsk teknik binder mycket 

kapital under en längre tid, vilket har ökat behovet av systematiska och noggranna 

utvärderingar av investeringarnas konsekvenser,  både ekonomiska och icke-ekonomiska.  

  

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur investeringsbedömningar inom sjukvården 

görs, och vilken roll ekonomiska utvärderingar har vid investeringsbeslut.  Delsyftet var att 

utarbeta en investeringskalkyl och bedöma kostnadseffektiviteten för införandet av ett nytt 

undersökningsmetod för hjärtdiagnostik på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 

(Cardiotom). 

 
 
Utgångspunkten i undersökningen finns i investeringsteori och hälsoekonomisk teori som 

därför presenteras i uppsatsen. En redogörelse av tidigare forskning både inom sjukvården 

och inom andra branscher ges, för att läsaren skulle kunna jämföra  utfallet i den här studien 

med de andra studierna i ämnet. 

 

Som undersökningsmetod valde författarna att kombinera intervjuer med en 

enkätundersökning och på det sättet få en samlad bild av kalkyleringens betydelse och övrig 

problematik kring lönsamhetsbedömningen vid investeringar i  medicinsk  teknik. 

 

Resultatet av studien tyder bland annat på att investeringskalkyler spelar fortfarande ett 

begränsad roll vid investeringsbeslut, samt att dess betydelse kan komma att öka i samband 

med att kraven på kvantitativ utvärdering av samhällsekonomisk nytta ökar. 

 

Investeringsbedömningen av införandet av Cardiotom visar att investeringen är lönsam och 

utifrån kalkylens utfall, där hänsyn till patientnyttan också tagits med, borde genomföras. 

 

 

Nyckelord: Investeringsbedömning, Investeringar i medicinsk teknik, Investeringskalkyler, 

Cardiotom, Kostnadseffektivitet 
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1  Inledning 

 

 1.1 Bakgrund 

 

Sjukvården lever med knappa resurser. ”Kravet på hushållning när resurserna är begränsade 

gäller i sjukvården på samma sätt som i företag och privatekonomiskt”, menar professor Per 

Carlsson från Prioriteringscentrum i Linköping.1 

 

Investeringar binder mycket kapital under en längre tid och kostnaderna för ett fel beslut kan 

bli stora. Kontinuerliga, systematiska, bedömningar av potentiella investeringar är därför 

nödvändiga och ekonomiska utvärderingar av investeringar blir allt vanligare och viktigare 

inom sjukvården. 

 

Nya innovationer i medicinsk teknik har skapat och skapar nya möjligheter i vården. Bättre 

och nya metoder för diagnos och behandling tillkommer och arbetet för vårdpersonalen kan 

underlättas. Ny medicinsk teknik kan också innebära produktionsförbättringar i form av 

kortare vårdtid och sjukhusvistelse. Samtidigt är nya teknologier kostnadsintensiva. 

Införandet av ny teknik medför ofta stora initiala kostnader som t.ex. kostnader för 

personalutbildning, omstruktureringar, utarbetning av nya rutiner med mera. Dessutom finns 

det andra faktorer än de ekonomiska som måste beaktas vid investeringar inom sjukvården.  

 

Kostnadseffektivitet är bara en av de tre grundläggande principerna som, enligt Riksdags 

beslut från år 1997, skall gälla för prioriteringar i sjukvården2. Begreppet 

”kostnadseffektivitet”, som själva ordet säger, innebär en bedömning av kostnad per uppnådd 

effekt mellan olika alternativ, där alternativet med den minsta kostnaden per effekt är den 

bästa, den kostnadseffektiva. Den uppnådda effekten i sjukvården är hälsa, men det är svårt att 

mäta den objektivt eftersom hälsa är en individuell och subjektiv upplevelse. De andra två 

principerna (människovärdeprincipen och solidaritetsprincipen) innebär att patientens nytta 

och behov alltid borde prioriteras högst och de väger tyngre än kostnadseffektivitetsprincipen. 

                                                
1 Landstinget i Östergötland, Nyhetsarkiv 2006 (elektronisk) 

2 Ibid. 
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Kraven på kostnadseffektivitet inom sjukvården har dock ökat sedan 1990-talet vilket har 

resulterat bland annat i behovet av att effektivisera och minimera patienternas sjukhusvistelse. 

T.ex. hälften av patienterna som söker akutvård för oklara bröstsmärtor läggs in på sjukhus 

för vidare observation trots att majoriteten av dem inte har hjärtproblem, vilket leder till högre 

sjukvårdskostnader. Samtidigt 2 % till 8 % av dem som verkligen har hjärtproblem skickas 

dock hem, vilket både kan utsätta dessa patienter för onödiga risker och medföra högre 

kostnader för hela samhället.3  Studier visar att kostnaderna för kardiovaskulära behandlingar 

uppgår till 12-13 % av den svenska sjukvårdens budget. En stor del av de direkta kostnaderna 

för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar består av patienternas sjukhusvistelse. Indirekta 

kostnader som sjuklighet och mortalitet är dock betydligt högre än de direkta kostnaderna.4 

Alla dessa kostnader skulle kunna minska avsevärt med en bättre och säkrare diagnostik. En 

sådan, förbättrad och snabb diagnosmetod (Cardiotom)5 utvecklades vid Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge - projektet är i slututvecklingsfasen men innan den nya 

utrustningen kan tas i bruk måste metodens kostnadseffektivitet och patientnyttan bedömas 

och ett investeringsbeslut av investeringsansvariga på sjukhuset fattas.  

 

 

                                                
3 M. Brunn,. Analys av kostnadseffektivitet och vårdkedja vid införande av mobil gammakamera för hjärtdiagnostik. C-uppsats vid KTH, Stockholm, 2006 

4 Jonsson, B. Economic evaluation of medical technologies in Sweden. Soc. Sci. Med. 1997 (elektronisk) 

5 Karolinska institutet, Enheten för Medicinsk teknik. Cardiotom – a mobile tomographic gamma camera.  
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 1.2 Problemdiskussion 

 

En undersökning som Swedish Medtech genomförde bland sjukhus i Sverige år 2004 visade 

att investeringar i medicinsk teknik minskade och förväntades fortsätta minska. Det framgick 

också att den största delen av investeringsbudgeten gick åt att ersätta äldre medicinsk 

utrustning och inte åt att satsa på ny teknik som skulle medföra nya behandlingsmetoder.  

Tillfrågade i studien såg en ökad risk för att utvecklingen av vården skulle påverkas och att 

patienter inte skulle få den bästa vården samt att kostnader för service och underhåll skulle 

öka, ifall investeringarna i ny teknik fortsatte att minska..6  

 

Som redan nämnts i Bakgrunden, borde sjukvården prioritera patientnyttan högst och detta att 

vårdens kvalitet skulle försämras låter då som ett allvarligt problem, men är det verkligen så?  

Tillför ny teknik alltid en bättre vårdkvalitet och på vilket sätt bedöms det? Kliniska 

undersökningar är kostsamma och tar lång tid att genomföra, och att sätta ett värde på hälsa är 

inte bland det lättaste heller… och budgetramen är alltid, som i alla branscher, en begränsande 

faktor… Hur sätter man då ett penningvärde på effekterna med investeringen innan 

investeringsbeslut fattas, och är det överhuvudtaget viktigt att bedöma patientnyttan i 

ekonomiska termer? 

 

I en utredning som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gjorde år 2003 sägs 

det att ny medicinteknik inte alltid är bättre, utan kan ibland vara till och med sämre för 

patienten än den befintliga tekniken - därför borde patientnyttan vid införandet av ny teknik 

beaktas, vilket inte är fallet vid beslutsfattandet idag. ”… Här nöjer vi oss ofta med 

dokumentation om att de är funktionsdugliga och inte orsakar direkt skada. Vi frågar inte efter 

dokumentation som klarlägger nyttan för patienten, eller analyserar den medicinska teknikens 

kostnadseffektivitet. Vetande ersätts med tro och hopp...”, sägs det i rapporten.7  

 

Trots att kostnadseffektivitet är, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, ett viktigt kriterium för 

resursfördelning i vården varierar dess betydelse mellan olika sjukvårdsområden. Medan t.ex. 

nya läkemedel måste visa sig vara kostnadseffektiva för att kunna bli subventionerade, blir 

betydelsen av kostnadseffektivitet mer oklar vid beslut om investeringar i ny medicinsk 

                                                
6 Swedish Medtech (elektronisk) 

7 SBU, Vetenskap & praxis, Rapport 92/2003 (elektronisk) 
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teknik. Studier av ekonomiska utvärderingarnas roll vid sådana investeringsbeslut i Sverige 

visar att beslutsfattarnas uppfattningar skiljer sig väsentligt - medan landstingsadministratörer 

värderar hälsoekonomiska data (kostnad per effekt) högst uppfattas kliniska data (endast 

hälsoeffekten) som den viktigaste faktorn vid beslutsfattandet av kliniker. Ökade kunskaper i 

hälsoekonomi och metoder för ekonomiska utvärderingar samt högre flexibilitet i budgeten 

uppfattas som avgörande faktorer för att hälsoekonomiska aspekter ska kunna spela en större 

roll vid investeringsbeslut i framtiden.8   

 

Undersökningar som under år 1994 genomfördes i 10 EU-länder visar samma resultat - 

ekonomiska utvärderingar har en relativt liten betydelse vid beslutsfattandet och det finns 

andra faktorer som spelar en avgörande roll.9 Ett undantag i den undersökningen är Danmark, 

där ekonomiska utvärderingar som en metod mot ökad effektivitet har fått en allt större roll i 

beslutsfattandet. Resultatet av studien visade också att effektivitetstänkandet och dess 

koppling till ekonomiska utvärderingar har fått en större betydelse bland myndigheter och 

professionella inom hälso- och sjukvården.10  

 

Enligt studierna är ekonomiska utvärderingar alltså endast en av de flera faktorer som 

påverkar investeringsbeslut inom sjukvården, där många intressen är inblandade och där 

strävan är att nå en koncensus mellan de olika intressena11. Förändringar i sjukvårdens 

resursutnyttjande med rationaliseringar och ökad kostnadsmedvetenhet talar dock enligt flera 

undersökningar för en ökad roll av sådana utvärderingar i framtiden12, 13,  14 . 

 

I och med att det ökande kravet på effektivitet och kostnadsmedvetenhet inom hälso- och 

sjukvården inte har avtagit sedan undersökningarna gjordes utan snarare ökat, liksom 

sjukvårdskostnader och patienternas krav på sjukvården, är det på sin plats att ställa frågan 

om därmed kalkylernas roll vid investeringsbeslut inom sjukvården har förändrats, dvs. ökat i 

betydelsen.  

 

                                                
8 Lundkvist 2006 (elektronisk) 

9 Davis, Coyle & Drummond 1994 (elektronisk) 

10 Alban 1994 (elektronisk) 

11 Jonsson 1997 (elektronisk) 

12 Ibid. 

13 Anell & Carlsson 2006 (ekektronisk) 

14 Olofsson, F. & Premfors, F. S:t Göran och Draken, C-uppsats, Stockholms universitet, Stockholm, 1996  
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 1.3 Problemformulering 

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion  formuleras följande problemfrågor: 

 

1. Hur viktiga är investeringskalkyler som underlag vid investeringsbeslut rörande 

investeringar i medicinsk teknik? Vilka andra faktorer kan påverka beslutet? 

 

2. Vilka kalkylmetoder och modeller används vid investeringsbedömning för medicinsk 

teknik och hur är dessa kalkyler uppbyggda? Är metoderna företagsekonomiska och 

systematiska, eller är de unika i varje beslutssituation?  

 

3. Hur kan ett investeringsunderlag för Cardiotom - mobil gammakamera för 

hjärtdiagnostik, byggas upp? Blir investeringen kostnadseffektiv?  

 

 

 1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur investeringsbedömningar inom sjukvården görs, 

samt skaffa förståelse för ekonomiska utvärderingarnas roll vid investeringsbeslut 

 

Delsyftet är att utarbeta en investeringskalkyl och bedöma kostnadseffektiviteten för 

införandet av Cardiotom - mobil gamma kamera för hjärtdiagnostik på Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge. 

 

 

 1.5 Avgränsningar 

 

Det finns nästan 100 offentliga och privata sjukhus i Sverige. Bland de offentliga sjukhusen 

finns 8 universitetssjukhus, 40 akutsjukhus och trettiotal närsjukhus. Undersökningen 

avgränsas till att omfatta offentliga universitets- och akutsjukhus då författarna bedömer att 
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dessa är mest tekniktunga och investeringsbenägna och därmed mest intressanta som 

undersökningsobjekt.  

2 Metod 

 

 2.1 Vald ansats och tillvägagångssätt 

Författarna har valt att göra en studie på bredden och undersöka både sjukhus inom 

Stockholms läns landsting och övriga landet. Skälet till att en studie på bredden genomförs är 

att målsättningen är att erhålla en bred och övergripande kunskap om investeringsprocessen, 

vilka investeringskalkyler som används på sjukhusen och vilken roll dessa har vid 

investeringsbeslut rörande investeringar i medicinsk teknik. En deduktiv tillvägagångssätt har 

valts, dvs. utgångspunkten för studien ligger i redan befintlig teori och slutsatserna dras från 

det generella till mer specifika och verkliga (i det här fallet investeringar i medicinsk teknik). 

 

I arbetet har en kombination av kvantitativa och kvantitativa ansatser använts, sk 

metodtriangulering där intervjuer, litteraturstudier i ämnet och en enkätundersökning har 

genomförts.  

 

 2.2 Intervjuer 

Avsikten med att använda intervjuer som en datainsamlingsmetod har varit att få en djupare 

insikt i investeringsprocessen, investeringskalkylernas roll och faktorer bakom 

investeringsbeslut, samt att inhämta information kring Cardiotom projektet. Data från 

intervjuer har också använts som en förstudie till den fortsatta undersökningen. 

 

Den första intervjun gjordes med Dianna Bone, projektledare för Cardiotom projektet på 

Huddinge sjukhus. Avsikten var att få information kring Cardiotom projektet och höra mera 

om behovet av att göra en investeringskalkyl för Cardiotomet. Intervjun som ägde rum 2007-

03-07 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, varade i 2 timmar och hade en öppen 

struktur, utan i förväg bestämda frågor. Vid tillfället visade Dianna Bone tekniken och 

tillvägagångssättet vid undersökningen på två försökspatienter.  
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Avsikten med den andra och tredje intervjun var att få en djupare förståelse för problematiken 

kring investeringar i medicinsk teknik på sjukhus av olika storlek. Intervjuerna var 

semistrukturerade, med en i förväg utarbetad frågeguide (bilaga 1). Frågorna formulerades 

utifrån litteraturstudier i ämnet. 

 

Den andra intervjun gjordes med Staffan Viklund, chefskontroller och ansvarige för 

investeringsprocessen och kalkyler på Karolinska Universitetssjukhuset. Intervjun ägde rum i 

Solna, 2007-04-18 och varade i 1 timme. Karolinska universitetssjukhuset som 

forskningsobjekt valdes delvis på grund av att en insyn i sjukhusets investeringsprocess 

behövdes för att kunna göra ett så bra investeringsunderlag som möjligt för Cardiotom 

projektet, och delvis för att sjukhuset kan anses till viss del representativt för andra 

universitetssjukhus i Sverige.  I samband med intervjun med Staffan Viklund dök iden om 

enkätundersökning upp och information från den intervjun låg till grund för frågorna i 

enkäten (bilaga 2).  

 

Nästa intervju gjordes 2007-04-19 med Ulrika Almquist, enhetschef för kontrollenheten och 

samordnare för investeringsprocessen på Danderyds sjukhus. Danderyds sjukhus valdes som 

undersökningsobjekt eftersom sjukhuset är av medelstorlek och kan anses representativ för 

flertalet andra sjukhus både i Stockholm och i övriga Sverige. Intervjun varade i en timme och 

vid intervjutillfället visades enkäten för Ulrika som kom med förslag om förbättringar. Tipset 

om Björn-Erik Erlandsson som intervjuperson samt hans kontaktuppgifter kommer också från 

Ulrika. 

 

Intervjun med Björn-Erik Erlandsson, professor vid Uppsala universitet och medicinteknisk 

strateg, genomfördes 2007-04-26 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Erlandsson 

på uppdrag av Stockholm läns landsting utreder hur investeringar i medicinsk teknik skulle 

kunna samordnas inom landstinget. På grund av sin yrkesbakgrund och nuvarande uppdraget 

var han en intressant källa till information om problematiken kring investeringar i medicinsk 

teknik samt om utvecklingen på området. Som underlag till intervjun användes material som 

erhållits från Ulrika Almquist vid intervjun, samt från Rikard Lowén, ekonomichef på 

Södersjukhuset, per mail.  
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 2.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökning ansågs som en lämplig datainsamlingsmetod för att kunna samla in data 

från alla sjukhus i Sverige och på så sätt få en bred och omfattande täckning. De data som 

efterfrågades var av kvantitativ natur vilket gav ännu en anledning till att använda enkäter. 

Enkätundersökningen genomfördes inom alla landsting, på alla sjukhus som gick att kontakta. 

Enkäten skickades ut per mail, och eftersom många sjukhus saknar kontaktinformation till 

sjukhusledningen och ekonomiansvariga skickades enkäten i dessa fall till landstingets 

brevlåda. Flera landsting har en divisionsbaserad sjukvårdsorganisation, vilket innebär att 

sjukhusen inte existerar som självständiga organisatoriska enheter utan endast som fysiska 

enheter med gemensam central ledning – i sådana fall betraktades dem som en enhet (sjukhus) 

och enkäten skickades endast till respektive landstingsledning.  

 

Enkätundersökningen genomfördes inom en  population av sjukhus som för tillfället 

avgränsades till 48 enheter som omfattade alla offentliga akutsjukhus (40 enheter) och 

universitetssjukhus (8 enheter). Närsjukhus och privata sjukhus ingick inte i den här 

populationen. Totalt har 12 svar erhållits och vid analysen av enkätutfallet gjordes en 

bortfallsanalys för att säkerställa om resultaten av undersökningen kan generaliseras på hela 

populationen. 

 

Enkäten bestod av 5 frågor: 

1. Hur stor är verksamhetens totala budget respektive investeringsbudgeten? 

2. Finns det en investeringsplan för medicinsk teknik i verksamheten och i så fall för hur 

lång period och för vilka investeringar? 

3. Vilka kalkylmetoder använder ni i era investeringskalkyler för medicinsk teknik? 

4. Vem/vilka inom verksamheten fattar beslut om investeringar i medicinsk teknik? 

5. Vilka faktorer tar ni mest hänsyn till vid investeringsbeslut för medicinsk teknik? 

 

Varje fråga kunde besvaras genom att sätta ett ”X” och/eller skriva ett belopp i svarstabellen. 

Möjligheten gavs också till att besvara frågorna i fri text ifall svarsalternativen inte stämde in 

på respondenternas verksamhet. 
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 2.4 Reliabilitet, validitet och överförbarhet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighen i mätmetoden, om att säkerställa att samma resultat 

erhålls vid upprepade mätningar med oförändrade förutsättningar, och att variationer i 

resultaten inte beror på mätinstrumentets instabilitet utan på variationer i mätobjektet15. 

Tillförlitligheten i både intervjuer och i enkätundersökningen bedömer författarna som hög. 

Intervjuernas tillförlitlighet säkrades genom att som intervjupersoner välja personer med 

relevanta befattningar och kunskaper i ämnet, samt genom att inte ha bandspelare vid 

intervjuerna för att inte påverka intervjupersonernas svar.  Enkäten testades vid intervjun med 

Ulrika Almquist och vissa justeringar gjordes innan den skickades ut till övriga respondenter. 

I följebrevet till enkäten stod det att enkäten riktar sig till investeringsansvariga för medicinsk 

teknik på sjukhuset/inom landstinget.  Allt detta och enkätens enkla utformning med ett få 

antal frågor anses ha säkrat enkätens tillförlitlighet. 

 

Validitet innebär att mäta det som avses att mäta, att operationalisering sker på ett sådant sätt 

att inhämtade forskningsdata är riktiga och att de verkligen svarar på forskningens frågor16.  

Validiteten anses vara hög i uppsatsen. Detta har åstadkommits genom att försäkra sig att val 

av frågor till datainsamlingen ger svar på uppsatsens syfte (intervjufrågor utarbetades utifrån 

studier av teori och tidigare forskning, och enkätfrågor omformulerade efter samråd med 

Ulrika Almquist vid intervjutillfället). 

 

När det gäller överförbarheten av studiens resultat på hela populationen är författarnas 

bedömning att det inte går att dra statistisk säkerställda slutsatser, varken från intervjuerna 

eller från enkäten. Resultat från kvalitativa metoder (här intervjuer) kan i allmänhet inte 

generaliseras på populationen, och bortfallsanalysen  som gjordes för att säkerställa 

enkätundersökningens generaliserbarhet visar att det erhållna nettourvalet är för liten för att 

resultatet skulle kunna överföras på hela populationen. En del av enkätundersökningen bland 

universitetssjukhus skulle dock kunna överföras på den del av populationen som avser just 

universitetssjukhus. Författarnas bedömning är dock att studiens resultat skulle kunna tas som 

utgångspunkt vid andra liknande undersökningar 

 

                                                
15 Descombe 2000, s 282 

16 Descombe 2000. s. 283 
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 2.5 Investeringskalkylen för Cardiotom 

En lämplig investeringskalkyl för Cardiotomet utformades utifrån teoretiska studier, den 

genomförda undersökningen och med hänsyn tagen till projektledarnas önskemål och den 

beslutsunderlag som tillämpas på Karolinska universitetssjukhuset (bilaga 4). Grunddata för 

beräkningarna har erhållits främst genom intervjuer med Dianna Bone och e-mail kontakter 

med sjukhusets Hjärt- och Akutkliniker. Dessutom har uppgifter från statistiska databaser och 

från tidigare forskning använts vid vissa uppskattningar. I och med att kalkylen, som de flesta 

kalkyler, bygger på många osäkra antaganden har dess tillförlitlighet testats med en 

känslighetsanalys. En kalkylmodell, med inbyggda formler och hjälpkommentarer har 

utformats i Excel, så att Cardiotom-gruppen kan vid behov ändra förutsättningarna i kalkylen 

och erhålla ett nytt resultat. 
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3 Teoretisk referensram 

  

 3.1  Investeringsbedömning 

3.1.1 Inledning 

Enligt företagsekonomisk teori finns det två typer av beslutsproblem som ett företag ständigt 

ställs inför - hur utnyttja de befintliga resurserna på bästa möjliga sätt, samt vilka 

resursförändringar (dvs. investeringar) borde genomföras och när. 17 

 

3.1.1.1 Definition av investering 

Med en investering avses anskaffning av tillgångar. Dessa kan vara av finansiell natur 

(värdepapper), immateriella investeringar (bl.a. forskning och utveckling) eller så kan det 

handla om realinvesteringar, dvs. investeringar i anläggningstillgångar (maskiner och 

fastigheter). 18  Investeringar i medicinsk teknik är ett exempel på realinvesteringar.19 

 

3.1.1.2 Syfte med investeringar 

Investeringar görs oftast i syftet att förbättra den långsiktiga lönsamheten, genom att antingen 

öka intäkterna eller minska kostnaderna, men ibland kan vissa investeringar vara påtvingade 

av t.ex. politiska beslut (tex. ny lagstiftning) eller av personalens eller kundernas krav. Den 

snabba tekniska utvecklingen spelar en stor roll i investeringssammanhang – den ställer stora 

krav på nyinvesteringar för att företagets konkurrenskraft inte ska försämras. 20 

 

3.1.1.3 Klassificering av investeringar 

Beroende på anledningen till anskaffningen pratar man om olika slags investeringar. En av de 

olika indelningar som i investeringsteorin förekommer är:21 

• Kapacitetsinvesteringar (nyinvesteringar) är strategiska investeringar som utökar 

kapaciteten inom befintlig verksamhet, eller utökar verksamheten med en ny 

inriktning 

                                                
17 I. Karlsson, Kalkylering - lönsamhetsbedömning, investeringar och resultatplanering, Liber Ekonomi, Malmö, 1999, s.208 - 244 

18 Ibid. 

19 Ibid. 

20 Ibid. 

21 Ibid. 
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• Kvalitetsförbättrande investeringar görs i syfte att öka kvaliteten, möta kundernas 

krav eller anpassa sig till konkurrenterna. 

• Ersättningsinvesteringar ökar produktionseffektiviteten antingen genom att ersätta en 

utsliten maskin, eller genom att byta ut en gammal men fungerande maskin mot en ny 

som är bättre och effektivare.  

• Rationaliseringsinvesteringar ökar effektiviteten genom att komplettera eller ersätta 

befintlig teknik och/eller mänsklig arbetskraft. Anledningen till den här typen av 

investeringar kan vara för höga produktionskostnader, eller att bättre och effektivare 

utrustning dyker upp på marknaden.  

• Miljöinvesteringar är oftast en anpassning till ny lagstiftning eller till personalens 

krav.  

 

En annan möjlig indelning enligt syfte med investeringar, där ovanstående 

investeringsgrupper ingår som underordnade, är:22 

• Expansionsinvesteringar (nyinvesteringar och kapacitetsinvesteringar) 

• Kapacitetsbevarande och effektivitetshöjande investeringar (rationaliserings- 

ersättnings- och kvalitetsinvesteringar) 

• Övriga investeringar i produktion och miljö (miljöinvesteringar och försörjnings- och 

serviceinvesteringar) 

• Övriga (anläggningsinvesteringar ingående i andra projekt – forskning och utveckling, 

administrativa investeringar som IT, marknadsinvesteringar etc.) 

 

 

3.1.1.4 Investeringsplanering 

Investeringar är ofta kapitalkrävande och deras planering är därför nära kopplad till företagets 

finansiell- och verksamhetsplanering. Investeringarnas tidpunkt och omfång sammanställs för 

flera år framåt i en investeringsplan, medan investeringsbudget anger de finansiella ramar 

man har att hålla sig inom under budgetåret. Det begränsande budgetutrymmet kan vara 

orsaken till att en lönsam investering inte kan genomföras.23 

 

                                                
22 L. Samuelson, Controllerhandboken, Industrilitteratur, Uppsala, 2004, s.390 

23 Karlsson 1999 
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3.1.2 Investeringskalkylering 

 

3.1.2.1 Definition av investeringskalkyl 

Att en investering är lönsam fastställer man genom investeringskalkylering. En 

investeringskalkyl är en kalkylmodell över investeringens väsentligaste ekonomiska 

konsekvenser. Kalkylen är oftast en förkalkyl som hjälper till att bedöma lönsamheten med en 

investering och välja mellan olika investeringsalternativ 24 

 

3.1.2.2 Syfte med kalkyler 

Kalkyler kan upprättas och användas för olika syfte, bland annat för att öka beslutsfattarnas 

förståelse för situationen och olika investeringsalternativens påverkan på den, både på kort 

och på långt sikt. Den kan även ge den kunskap som behövs för att kunna agera och utforma 

en konkurrenskraftig detaljlösning (genom att tex. anpassa intäkts-/kostnadssidan, ändra och 

anpassa dellösningar i investeringsprojektet etc.). Till slut ger kalkylen även  en ekonomisk 

motivering och stöd till de handlingar som förespråkas25 

 

3.1.2.2 Kalkylunderlag 26 

Vid de flesta företagsekonomiska kalkyler är kostnader och intäkter27  de centrala begreppen. 

I investeringskalkyler intresserar man sig dock för betalningsströmmar – de inbetalningar och 

utbetalningar som en investering beräknas orsaka under sin livslängd.  

 

Som figur 1 (på nästa sida) visar, i samband med anskaffningen uppstår först en större 

engångsutbetalning som kallas grundinvestering (man låtsas som om hela kostnaden för 

grundinvesteringen betalas på en gång som en engångsutbetalning). Till grundinvesteringen 

räknas, förutom utrustningens anskaffningspris28, även andra utgifter av engångskaraktär som 

installationskostnader, anpassning av lokaler, anskaffning av tillbehör, personalutbildning etc.  

Under innehavstiden uppstår därefter löpande utbetalningar i form av driftskostnader, samt 

löpande inbetalningar som kan vara resultat av ökad produktion eller av uppnådda 

                                                
24 Karlsson 1999 

25 I.Persson & S.Å.Nilsson, Investeringsbedömning, Liber Ekonomi,, Malmö, 2001, s. 183-184 

26 Karlsson 1999 

27 Kostnader uppstår vid förbrukning av resurser. En inköpt maskin som ännu inte är i drift orsakar ännu inga 
kostnader. Intäkter för en period utgörs endast av värdet av utförda prestationer under den perioden, oavsett om 
betalningen har erhållits eller inte. (För vidare förklaring se Karlsson, sida 23)  
28 Till anskaffningspriset hör inköpspriset och hemtagningskostnader. Hemtagningskostnader utgörs av alla 
kostnader tills investeringsobjektet är på plats, som tex., transport, tull etc. 
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besparingar (vilket är fallet vid rationaliseringsinvesteringar där inbesparade utbetalningar i 

investeringskalkylen betraktas som inbetalningar). Alla framtida årliga utbetalningar och 

inbetalningar hänförs till samma tidpunkt, vanligtvis till årets slut, för att kunna jämföras med 

varandra – mellanskillnaden (inbetalnings- eller utbetalningsöverskott) tas sedan med i 

kalkylen. 

 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Investeringens ekonomiska konsekvenser – betalningsströmmar (Omarbetad från Karlsson, sida 214) 

 

Vid innehavstidens slut kan investeringsobjektet fortfarande ha ett visst restvärde och 

medföra en sista inbetalning ifall den skulle säljas. Som innehavstidens slut betraktas i 

investeringssammanhang slutet på objektets ekonomiska livslängd. Som ekonomisk livslängd 

betraktas den tid under vilken man uppskattar att det kommer att vara lönsamt att ha kvar 

utrustningen i drift. Investeringens beräknade ekonomiska livslängd är oftast betydligt kortare 

än den fysiska livslängden och ju snabbare den tekniska utvecklingen går desto kortare blir 

den.  

 

Den ekonomiska livslängden tillsammans med betalningsströmmar och kalkylräntan utgör 

underlag för investeringskalkylen. Kalkylräntan används i de flesta kalkylmetoder för att de 

in- och utbetalningar som uppstår vid olika tidpunkter skulle kunna jämföras med varandra. 

Den speglar företagets avkastningskrav, risk samt eventuellt förändringar av penningvärdet 

och bestäms vanligtvis för en längre tid framöver, ofta ett eller två år. 

Löpande utbetalningar (U) 

Grundinvestering (G)  

 år 1      år 2   år 3   år n  Restvärde (R) år n 

Löpande inbetalningar (I) 

år 0 

Grundinvestering (G)  

      år 1       år 2     år 3    år n 

Restvärde (R) 
år n 

Inbetalningsöverskott (a) 

år 0  
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3.1.2.3  Kalkylmetoder  

För att utvärdera investeringar finns det ett antal kalkylmetoder att tillgå. Olika metoder är 

olika lämpliga beroende på ändamålet med kalkylen, investeringens art och verksamhetens 

natur. Några bland de oftast förekommande kalkylmetoderna är:  

• Nuvärdemetoden (kapitalvärdemetoden) 

• Annuitetsmetoden 

• Internräntemetoden 

• Payback-metod (återbetalningstiden) 

• LCC-metoden (livscykelkostnad)  

  

Nuvärdesmetoden 29 

Nuvärdesmetoden anses vara den bästa metoden för att bedöma investeringarnas lönsamhet. 

Den används oftast i samband med engångsinvesteringar. Med hjälp av kalkylräntan 

diskonteras, dvs. flyttas, samtliga betalningskonsekvenser till en bestämd tidpunkt, vanligen 

investeringstillfället. (nutid). Ett nuvärde erhålls genom att det beloppet som ska diskonteras 

multipliceras med diskonteringsfaktorn (kan beräknas eller avläsas från räntetabeller). 

Diskonteringsfaktorn är beroende av kalkylräntans storlek och av antal år som betalningen 

ligger framåt i tiden.  

 

Differensen mellan nuvärdet av alla inbetalningar och nuvärdet av alla utbetalningar under 

investeringens ekonomiska livslängd kallas kapitalvärde. Genom att dividera kapitalvärdet 

med grundinvesteringens värde erhålls kapitalvärdekvot.  

 

En investering är lönsam om kapitalvärdet är positivt, och vid val av flera 

investeringsalternativ bör det alternativ med högst kapitalvärde (om samma storlek på 

grundinvesteringen) eller kapitalvärdekvot (vid olika stora grundinvesteringar) väljas. 30 

 

Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden är lämplig att använda vid jämförelser av investeringar med olika 

livslängd, som tex. fallet är vid ersättningsinvesteringar. Det är i princip samma metod som 

nuvärdemetoden, med den skillnaden att annuitetsmetoden går ut på att fördela samtliga in- 

och utbetalningar jämt över investeringens ekonomiska livslängd i lika stora årsannuiteter. 

                                                
29 Andersson, s. 234-250  
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Ifall inbetalningsöverskotten är lika stora varje år är de redan jämt fördelade över åren – i 

sådana fall minskas först grundinvesteringens värde med restvärdet och den kvarvarande 

grundinvesteringsvärdet fördelas därefter i lika stora annuiteter över den ekonomiska 

livslängden. Nettot mellan inbetalningsöverskottens och grundinvesteringens annuitet per år 

ger investeringens årliga annuitetsvärde. Den investering som har ett positivt annuitetsvärde 

är lönsam, och vid flera alternativ är den som har högst annuitet mest lönsam. Är en 

investering lönsam enligt nuvärdemetoden är den lönsam enligt annuitetsmetoden och vice 

versa. 31 

 

Internräntemetoden 32 

Internräntemetoden går ut på att beräkna den räntesats som innebär att ett investeringsnuvärde 

blir noll (inbetalningar och utbetalningar diskonterade till nutidpunkten blir lika stora) .. 

Denna ränta kallas internränta eller avkastningsränta. Internräntan är ett mått på 

investeringens avkastningsförmåga, så för att en investering skall anses vara lönsam måste 

internräntan bli större än företagets kalkylränta. Ju högre internränta, desto lönsammare 

investeringen är, så vid val mellan flera investeringsalternativ ska man välja den med högst 

internränta. Vid eventuellt omvänt kassaflöde (där vi får först får en inbetalning som sedan 

följs av en eller flera utbetalningar) blir beslutsregeln den omvända, dvs. investeringen är 

lönsam om internräntan blir lägre än företagets kalkylränta. 

 

Fördelarna med internräntemetoden är att den ger en slutresultat i procent vilket gör den 

enklare att förstå än nuvärdet, men nackdelarna är flera. Bland annat utgår metoden från ett 

antagande om att alla löpande inbetalningsöverskott som investeringen genererar kan 

förräntas till internräntan. Vid investeringar som uppvisar mycket höga internräntor är detta 

antagande mycket tveksamt eftersom det inte kan antas finnas många lika lönsamma 

investeringar att placera överskotten i. En annan nackdel är att internräntemetoden i vissa 

situationer kan ge upphov till flera internräntor för en och samma investering. Detta kan 

uppstå då kassaflödena byter tecken, som tex. tilläggsinvestering efter ett antal år. Till slut, 

det är matematisk svårt att beräkna internräntan – utan tillgång till en dator eller en avancerad 

miniräknare måste man ”prova sig fram” tills man hittar en räntesats som ger värdet noll. 

 

                                                                                                                                                   
30 Andersson, s. 241 

31 Karlsson 1999 

32 Ibid. 
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Payback-metoden 33 

Payback-metoden är den enklaste och i praktiken vanligast förekommande 

investeringskalkylen. Den brukar oftast användas för att göra en uppskattning i grova drag. 

Man beräknar hur lång tid det tar innan grundinvesteringen har blivit återbetalad med 

inbetalningsöverskotten.  Ingen hänsyn tas till kalkylräntan, investeringens ekonomiska 

livslängd eller betalningsströmmar efter payback-tidens slut.  

 

För att avgöra om en investering skall genomföras jämförs payback-tiden med den längsta 

tillåtna payback-tid som företaget har bestämt i förväg. Vid jämförelse mellan olika alternativ 

väljer man den med kortast payback-tid.  

 

Livscykelkostnad (LCC) 

Som själva metodens namn säger beräknar man här alla kostnader som investeringsobjektet 

orsakar under sin livscykel, från utveckling eller anskaffning till avveckling, minskade med 

eventuella besparingar (rationaliseringseffekten). Den här kalkylen används som underlag till 

långsiktiga bedömningar där beslutsperspektivet omfattar flera år, som tex. vid start av en 

projekt.34 

 

Känslighetsanalys 35 

Investeringskalkyler, som alla modeller, är endast en förenkling av verkligheten och bygger 

på många antaganden och uppskattningar där värden på framtida okända betalningsströmmar, 

livslängden, restvärde och kalkylräntan antas under stor osäkerhet. Denna osäkerhet kan 

minimeras genom olika åtgärder men främst handlar det om att få fram korrekt data från 

verksamheten och att det är personer med djup kunskap som gör uppskattningarna. Vid större 

investeringar är det dock mycket viktigt att beräkna osäkerhetsgraden, vilket görs genom en 

känslighetsanalys.  

 

Känslighetsanalysen beskriver kalkylresultatets tillförlitlighet dvs. den säkerhet med vilken 

kalkylresultatet gäller. Vid analysen varierar man inbetalningsöverskott, kalkylräntan och 

                                                
33 Andersson s.246-250 
34 Ibid. s. 111 
35 Ibid., s. 246-250 
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ekonomisk livslängd. Dessa förutsättningar varieras en i taget tills ett gränsvärde erhålls där 

kalkylresultatet ändras.  

 

3.1.3 Investeringskalkylernas roll i beslutsprocessen 

Vid investeringsbeslut måste hänsyn tas även till sådana ekonomiska konsekvenser som inte 

är med i investeringskalkylen, samt till icke-ekonomiska konsekvenser – dessa kan vara: 

strategiska, tekniska, sociala, politiska, miljömässiga etc. 36 Dessa faktorer utgör en viktig del 

av beslutsunderlaget och även om kalkylen visar att det skulle vara lönsamt att genomföra en 

investering, kan de andra faktorerna medföra att investeringen inte genomförs (de olika 

faktorernas samspel visas i figur 2 nedan).37 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Faktorer som påverkar investeringsbeslut (Karlsson, sid. 212) 

 

 
Dataunderlaget till investeringskalkyler är ofta bristfällig,38 och dessutom tillfredställer de 

ekonomiska konsekvenserna som en kalkyl tar upp endast företagets ekonomiska intressenters 

informationsbehov (ägare och kreditgivare). Förutom de finns det andra intressenter: kunder, 

leverantörer, anställda, myndigheter, olika samhällsorganisationer etc. och de kan i olika hög 

grad vara intresserade av att ta del av investeringens olika konsekvenser, vilket också talar för 

värdet av ytterligare beslutsunderlag. Vid investeringsbeslut bör beslutsfattarna därför ta 

hänsyn till beslutets eventuella väsentliga betydelse för alla intressegrupper och göra en 

                                                
36 I. Persson & S. Å Nilsson, Investeringsbedömning, Liber Ekonomi,, Malmö, 2001, s. 186 

37 Karlsson 1999 

38 Andersson s. 250 

Väsentliga och mätbara 
ekonomiska konsekvenser: 

• Investringskalkyler 

Andra aspekter på investeringen: 
• Investeringsbudgeten 
• Miljöaspekter 
• Sysselsättningsaspekter 
• m.m. 

Är investeringen lönsam? BESLUT I 
INVESTERINGSFRÅGOR 
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bedömning av investeringens alla möjliga konsekvenser.39 Investeringens alla konsekvenser, 

dvs. alla beslutsunderlag sammanställs vanligen i en beslutstablå som omfattar en 

beskrivningsdel och en kalkyldel.40 (för exempel på beslutstablå se bilagorna 4-6) 

Investeringskalkylen, med sin behandling av ekonomisk mätbara konsekvenser, har alltså 

endast begränsad betydelse som beslutsunderlag och dess relevans är beroende av den 

säkerhet med vilken de ekonomiska konsekvenserna kan definieras och kvantifieras, vilket 

kan vara mycket svårt vid investeringar i tex. ny teknologi, nya marknader eller forskning och 

utveckling.41 (Här bör investeringen analyseras utifrån en strategisk perspektiv och 

beslutsfattarnas förståelse för vad investeringen egentligen innebär blir avgörande för rätt 

bedömning och användning av den nya tekniken42.)  

 

Då annan beslutsunderlag finns får kalkylerna som beslutsunderlag ”vanligen en mer 

informell och löslig karaktär”. Samma gäller även för beslutsfattandet i offentlig verksamhet, 

där bland annat vårdsektorn ingår.43  

 

Den offentliga sektorn är inte vinstdrivande och intäkter och inbetalningar kan här ersättas 

med en önskad prestation eller effekt som man vill åstadkomma.. Vad det gäller kostnaderna 

så finns det en god möjlighet att värdera dem. Strävan här är att åstadkomma den önskade 

effekten med minsta möjliga kostnad. Beslutsfattandet  kompliceras dock av ofta motstridiga 

mål i den offentliga verksamheten, samt av ”den invecklade sambandsstrukturen mellan  

effekter och åtgärder”. 44 

 

Hälso- och sjukvården är ett bra exempel på beslutssituationer där motstridiga mål måste 

hanteras – den behandlings- eller diagnosmetod som är bäst för patienten är inte alltid den 

mest kostnadseffektiva. En avvägning mellan kostnad och patientnyttan görs då med hjälp av 

olika hälsoekonomiska kalkyler, som är en vidareutveckling av företagsekonomiska kalkyler.  

 

 

                                                
39 Ibid.  s. 260-261 

40 Samuelson, s. 413 

41 .I. Persson & S.Å Nilsson, Investeringsbedömning, Liber Ekonomi,, Malmö, 2001, s. 186 

42 Samuelsnon, s. 409 

43 Andersson, s. 258 

44 Ibid. s. 258 
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 3.2 Hälsoekonomiska utvärderingar45 

 

Hälsoekonomi handlar om att fördela vårdens resurser där de gör störst nytta genom 

kostnadseffektivitet, dvs. att få ut så mycket som möjligt i förhållande till resurserna. 

Hälsoekonomiska utvärderingar försöker relatera kostnader till nytta samt göra alternativen 

och valsituationerna synliga för beslutsfattarna, exempelvis vid införande av ny medicinsk 

teknik eller nya behandlings- och diagnosmetoder. 

 

Nyttan uttrycks i hälsoeffekt, som kan vara bättre hälsa och ökad livskvalitet för patienten. 

Kostnaderna delas in i direkta medicinska kostnader, direkta icke-medicinska kostnader och 

indirekta kostnader. Exempel på direkta kostnader är sjukhusvistelse och medicinsk teknik. 

Direkta icke-medicinska kostnader kan vara transport, service och bland indirekta kostnader 

finns produktionsbortfall i form av sjukdom och reducerad arbetstid. Hälsoekonomi utgår 

därför från ett samhällsekonomiskt perspektiv och beaktar även icke-monetära effekter i 

kalkylerna. 

 

Det förekommer olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar, som egentligen är 

samhällsekonomiska utvärderingar där samhällsekonomiska konsekvenser av handlingar 

inom sjukvården utvärderas . Några av de mest förekommande metoderna är cost-

minimization, cost-effectiveness, cost-utility och cost-benefit. 

 

I cost-minimization analyser jämför man endast kostnaderna för de olika alternativen och 

utgår från att effekten är samma för dessa. Man väljer det billigaste alternativet. 

 

Cost-effectiveness (kostnadseffektivitet) är en hälsoekonomisk analys som innebär beräkning 

av kostnader för att uppnå ett klart identifierad mål och effekt, exempelvis kostnad per räddad 

år av liv eller kostnad per diagnostiserad fall av en viss sjukdom.  

 

Cost-utility analys är en variant av kostnadseffektivitetsanalys som i effektmåttet väger in 

livskvalitetsdata, t ex i form av kostnad per vunnet QUALY. QUALY är så kallad 

kvalitetsjusterande överlevnads år och innebär att man även bedömer genom olika metoder 

                                                
45 Arnlind, M. Hälsoekonomi: en introduktion. Vårdförbundet SHSTF, Stockholm, 1995 
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livskvaliteten för räddade år av liv. Resultatet i analysen blir kostnad per kvalitetsjusterat 

räddad år av liv och möjliggör jämförelser mellan olika behandlingsmetoder. 

 

I cost-benefit analyser är både kostnader och effekter värderade i monetära termer. Metoden 

tillämpas sällan inom hälso- och sjukvård pga. av svårigheten att värdera nytta i pengar. 

 

Hälsa kan vara svårt att mäta eftersom den kan definieras och upplevas på många sätt, som 

tex. minskad mortalitet, minskad sjuklighet och reducering av smärta. Individers 

hälsorelaterade livskvalité kan skilja sig otroligt mycket även vid samma sjukdomstillstånd. 

 

 

 3.3 Koppling mellan teori och empiri  i studien 

 
Utifrån de givna teoretiska ramarna i avsnitten 3.2 och 3.3 har författarna kunnat testa hur bra 

dessa beskriver verkligheten dvs.  hur de teoretiska modellerna används inom hälso- och 

sjukvården i  praktiken. Hälso- och sjukvården, liksom hela den offentliga sektorn är en 

specific ”bransch” där företagsekonomiska metoder ofta behöver kombineras med de 

samhällsekonomiska för att kunna göra en avvägning mellan de ekonomiska och icke-

ekonomiska konsekvenserna av investeringar. Behovet av utvärderingar av investeringens 

samhällskonsekvenser finns, som tidigare i redogörelsen för investeringsteorin beskrivits,  

även inom näringslivet där företaget måste se till att uppskatta investeringsbeslutets betydelse 

för alla sina intressenter.  

 

För att kunna jämföra investeringsbedömningen inom sjukvården med näringslivet har 

tidigare forskning inom andra branscher studerats. Det kan vara intressant för läsaren att 

bekanta sig med en del av denna forskning innan resultatet av den här undersökningen 

presenteras, så här nedan följer en redogörelse av några, ur författarnas synvinkel intressanta 

studier. 
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 3.4 Tidigare studier i andra branscher 

De studier av investeringsbedömning som under de senaste åren genomfördes i andra 

branscher tyder på att  kalkylernas betydelse och utformning  i stort är beroende av 

branschens och  investeringarnas karaktär.  

3.4.1 Investeringsbedömning i olika branscher i Sverige  46 

I en studie från 2001 av Sandahl och Sjögren undersöks vilka metoder som används vid 

investeringsbedömning bland de största bolagen i Sverige i olika branscher. Resultatet från 

studien visade att mer än 90% av företagen i verkstadsindustrin använde pay-back metoden 

och mindre än 30 % använde nuvärdemetoden (NPV) metoden i investeringsbedömningen. 

Den mest frekventa användningen av NPV metoden fanns bland bolag i basindustrin, 

byggnadsindustrin, fastighetsbranschen och servicesektorn, där mer än 60 % av företagen 

använde sig av NPV metoden. Det högsta användningen av kostnadskalkyler fanns bland 

tjänsteföretagen, mer än 50 % av dessa företag använde denna metod. Användningen av 

internräntemetoden (IRR) var högst bland företag i basindustrin och diskonteringsmetoder 

förekom i liten omfattning hos IT-företagen. 

 

Studien visade att företag i den offentliga sektorn använder mer sofistikerade metoder för 

investeringsbedömning än börsnoterade företag. Utifrån ägandeform kunde det  konstateras 

att statliga bolag hade enligt studien den högsta användningen av NPV metoden, samtidigt var 

payback den dominerande metoden i alla bolag. När det gäller användningen av IRR var den 

låg bland statliga, kommunala och privata bolag till skillnad från börsnoterade bolag där 

användningen var högre (32%).  

   

Det fanns tydligen också en koppling mellan bolagens storlek och metoderna som användes 

för investeringsbedömningen. Den högsta användningen av diskonterings- och payback-

metoden  fanns bland de största bolagen och IRR metoden var vanligast bland mindre bolag.  

 

                                                
46 G. Sandahl, S. Sjögren, Capital budgeting methods, elektronisk 
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3.4.2 Faktorer som påverkar investeringsbedömning 47 

I en studie från 2001 av Segelod undersöks vilka faktorer som påverkar företagens  

investeringsbedömning i olika industrier.. I likhet med tidigare forskningsstudier tar även 

denna upp företagens alltmer kunskapsintensiva inriktning och en minskning av 

investeringsbedömningens betydelse som en konsekvens av detta. Resultatet av studien visar 

att faktorer som investeringarnas identifierbarhet och deras karaktär påverkar 

investeringsbedömningens utformning och betydelse. Reala investeringar, i tex maskiner, kan 

lättare identifieras i företagen än immateriella investeringar som tex forskning och utbildning. 

Detta får till följd att investeringsbedömningen och därmed investeringskalkyler vid reala 

investeringar är mer utvecklade och används i större omfattning än vid immateriella 

investeringar. 

 

3.4.3  Investeringsbedömning i tjänsteföretag 48 

I ytterligare en studie från 1999 av Segelod gjordes en jämförelse av investeringsprocessen 

mellan tillverkningsföretag och professionella företag. 

 

Enligt studien har tillverkningsföretag alltmer börjat likna professionella tjänsteföretag och 

blivit mer kunskapsintensiva, med allt större investeringar i immateriella tillgångar som tex 

utbildning och forskning. Studien visade likheter i investeringsprocessen och dess planering 

på båda typer av företag, som en uppgående process, där önskemål till investeringar initieras 

på lägre nivåer tex affärsenheter för att sedan skickas vidare uppåt till högre instanser i 

företaget. Hos båda typer av företag separeras strategiska investeringar från övriga 

investeringar i den operativa verksamheten. När det gäller beslutsfattandet, sker detta i större 

omfattning hos tillverkningsföretagen, där investeringsönskemålen måste godkännas av flera 

chefer och representanter för att kunna komma högre upp i företagets hierarki.  

 

Resultatet visade att investeringsbedömningen skiljer sig åt mellan de två grupperna, något 

som nästan inte alls förekommer bland professionella tjänsteföretag. Investeringskriterierna 

ser också olika ut, där tillverkningsföretag har en längre tidsperspektiv för payback- och 

diskonteringsmetoder för strategiska investeringar och operativa investeringar (1,5-3 år resp. 

3-7 år). Detta till skillnad från tjänsteföretagen som har en kortare tidsperspektiv vid 

                                                
47 E. Segelod, Resource allocation in a few industries, elektronisk 

48 E.Segelod, Investments and investment processes in professional service groups, elektronisk 
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användning av pay-back (1 resp. 2-4 år). Tillverkningsföretag har till skillnad från 

professionella tjänsteföretag tillgång till investeringsmanualer, med instruktioner om hur 

investeringsunderlaget ska utvärderas och vem som är ansvarig för investeringsbedömningen. 

Däremot har båda typer av företag riktlinjer och instruktioner om vem som ansvarar för 

investeringar av olika storlek. 
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4 Investeringsbedömning på olika sjukhus 
 

  

 4.1 Universitetssjukhus - Fallet Karolinska  

 

Allmänt om sjukhuset 

Karolinska universitetssjukhuset bildades den 1 januari 2004 genom sammanslagningen av 

verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset. Sjukhuset är ett 

av Europas största sjukhus och bedriver tillsammans med Karolinska Institutet både 

utbildning och forskning.49 Sjukhuset har ca 1600 vårdplatser och antalet anställda är över 

15 000.50 Omsättningen för år 2005 uppgick till ca 10,3 miljarder kr och resultatet blev ett 

underskott med 54 mkr jämfört med budgeten.51 Sjukhuset har en divisionsbaserad 

organisationsstruktur (för organisationsschema se bilaga 2). 

 

Budget 

Budgetprocessen börjar med investeringsbudgeten där en planering görs för år 2008 fram till 

2012. För investeringar över 5 Mkr i medicinsk teknik har landstinget krav på budgetering 5 

år framåt. Investeringsbudgeten för medicinsk teknik för år 2008 är 325 Mkr av den totala 

budgeten  som är på 11 miljarder kr - ungefär 3 % av totala budget. Ersättningsinvesteringar 

tar den största delen av investeringsbudgeten, ca 80 %.52 

 

Investeringsunderlaget 

Staffan Viklund, chefscontroller på Karolinska universitetssjukhuset, berättar att dagens 

investeringsmodell som används som mall vid investeringar, är ursprungligen från Huddinge 

sjukhus där han tidigare arbetat.  

 

I investeringsmodellen delas de olika investeringarna in i olika kategorier beroende på deras 

syfte och konsekvenserna som dessa medför i verksamheten: 

• Ersättningsinvesteringar syftar till investeringar som ersätter befintlig utrustning vid 

exempelvis haverier eller då utrustningens tekniska livslängd har löpt ut 

                                                
49 Karolinska universitetssjukhuset.se  Historia  

50 Ibid.  Om sjukhuset 

51 Ibid. Årsbokslut 2005 

52 Staffan Viklund, intervju 2007-04-18 
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• Rationaliseringsinvesteringar  är investeringar där avsikten är att öka 

vårdproduktionen och/eller sänka kostnaderna i verksamheten. 

• Ny teknik / Ändrad inriktning är investeringar i ny teknik som leder verksamheten 

mot nya patientgrupper, s.k. strategiska investeringar. 

• Ny teknik / Expansionsinvesteringar avser redan befintliga patientgrupper och 

investeringar i befintlig teknik 

 

De olika delarna som ingår i modellen är: FoU (Forskning och utveckling) andelen, 

objektbeskrivning, motivering, konsekvenser, miljöpåverkan samt tidpunkten för 

investeringen. 

 

I modellen ska FoU andelen av investeringen anges för att hålla isär vård och forskning, 

eftersom dessa har olika finansieringskällor. Forsknings ska inte ske på bekostnad av vård 

berättar chefscontrollern. Då utrustningen ska användas även för forskning ska FoU betala sin 

andel av nyttjande av utrustningen. 

 

I motiveringen ska man som namnet antyder, motivera varför denna investering ska ske och 

kan bl.a. innehålla medicinska aspekter kring en investering. 

 

Alla konsekvenser som är förknippade med investeringar ska tas upp. Detta kan röra sig om 

bl.a. förändring i inriktning, kvalitet, kapacitet etc. Även konsekvenserna av att inte 

genomföra investeringen ska anges. 

 

Investeringens miljöpåverkan ska också bedömas. Landstinget har nämligen krav att alla ska 

göra en miljöbedömning av investeringen. Bedömningen görs av en person på varje klinik 

eller division som jobbar med miljöfrågor och är insatt i regelverket. Investeringschefen är 

ansvarig för att miljöbedömningen görs . 

 

Tidpunkten är ytterligare en faktor som beaktas i investeringsmodellen då tidpunkten för 

leverans och för drifttagningen av investeringen skiljer sig åt. Avskrivningarna för 

investeringen som belastar divisionens eller klinikens resultat kan göras först när utrustningen 

har tagits i bruk. Utrustningen kan nämligen stå flera månader oinstallerad efter leveransen. 
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Investeringsmodellen innehåller också en resultaträkning och en investeringkalkyl. 

Resultaträkningen är utformad enligt annuitetsmetoden. Denna är lätt att utföra, dock inte den 

bästa anser chefscontrollern. Om det är möjligt ska i första hand eventuell nuvarande 

utrustnings särintäkter och särkostnader anges och motsvarande förändring av dessa kostnader 

för upp till 10 år. Om detta inte är möjligt anges intäkter och kostnader för hela enheten, 

exempelvis för hela kliniken där utrustningen ingår. Eventuella nödvändiga omkostnader och 

alla andra kostnader som kan förknippas med investeringen tas med i resultaträkningen. Ingen 

hänsyn till inflation tas med i beräkningarna, utan dagens penningvärde används. 

 

Investeringskalkylen är egentligen en pay-backtid (återbetalningstid). Investeringens pay-

backtid ska vara kortare än dess avskrivningstid, dvs den ekonomiska livslängden, för att den 

ska vara lönsam.  

 

From budgetår 2009 kommer landstinget antagligen att ställa krav på att nuvärdemetoden ska 

användas i investeringskalkylen för att kalkylerna ska kunna bli jämförbara. Landstinget 

måste då även komma med en rekommendation om vilken kalkylränta som ska användas 

berättar Staffan. 

 

Svårigheter som kan uppstå vid investeringskalkyleringar är att uppskatta intäkter vid 

internförsäljning av tjänster, tex. när röntgenavdelningen säljer en tjänst internt till en annan 

avdelning i verksamheten. Då är det inte intressant att titta på röntgenavdelningens intäkter 

från försäljningen utan hur röntgenutrustningen (investeringen) påverkar kundernas 

(avdelningarnas) intäkter när utrustningen används. 

 

Ansvar och beslutsfattande 

Riktlinjerna för ansvar och beslutsfattande skiljer sig åt för olika stora investeringar. 

• Upp till 1 Mkr - Divisionschefen som fattar beslut 

• Över 1 Mkr - Ett investeringsråd föreslår företagsledningen som fattar beslut att 

tillstyrka en anskaffning. Divisionerna skickar sedan in ett investeringsunderlag.   

• Över 10 Mkr - Måste godkännas i budgeten av landstinget - sjukhusstyrelsen och 

sjukhusdirektören godkänner därefter investeringen. Om investeringen inte tagits upp i 

budgeten så tas investeringsbeslutet upp i landstinget. 
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Kalkylernas betydelse  

Enligt Staffan Viklund ökar kalkylernas roll alltmer vid investeringsbeslut. Ändå så är det inte 

siffror utan motiveringen och beskrivning av konsekvenserna av investeringen som i 

slutändan har den största betydelsen när beslut ska fattas. Någon direkt hälsoekonomisk 

utvärdering av medicinsk teknik vid investeringar förekommer inte. Patientnyttan finns 

indirekt med i motiveringen och konsekvensbeskrivningen, fast inte i monetära termer. 

 

Vissa investeringsbeslut är politiskt motiverade och då behövs inga kalkyler. Ibland är 

behovet av ny medicinsk teknik en fråga om prestige, i stilen med ” Om Linköping har, varför 

ska inte vi ha det?” berättar Staffan. 

 

Investeringar idag och tendenser 

Investeringar tenderar att öka, speciellt på diagnostiskt utrustning, berättar Staffan. En viktig 

faktor bakom detta är den medicinska utvecklingen som driver investeringsbehovet. Samtidigt 

är det svårt att hantera ersättningsinvesteringar och hålla steg med ny teknik. En annan 

begränsade faktor är den befintliga investeringsramen (budgeten) som måste hållas inom 

respektive division och klinik. 

 

Landstinget har blivit en allt viktigare aktör i styrningen av nyinvesteringar som vill 

bestämma vem som ska investera i vad. Målet är att investeringarna ska samordnas i 

landstinget och utrustning ska utnyttjas gemensamt om den används sällan. Dessutom ska 

bedömning göras om hur ofta en utrustning används och överväga om alternativa lösningar, 

tex. att låna utrustning eller låta någon annan utföra samma tjänst. 
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 4.2 Akutsjukhus - Fallet Danderyds sjukhus AB 

 

Allmänt om sjukhuset 

Danderyds sjukhus (DS) är ett akutsjukhus för ca 430 000 invånare. Sjukhuset drivs sedan 

april 2000 i bolagsform och är helägt av landstinget.53 Sjukhuset har över 3000 anställda och 

524 vårdplatser.54 Omsättningen för 2005 var ca 1,8 miljarder kr med ett resultat på ca 7,5 

Mkr.55 Sjukhuset har funktionsbaserad organisationsstruktur (för organisationsschema se 

bilaga 3)  

Investeringsramen 

Enligt Ulrika Almquist, enhetschef på klinikcontrollerenheten, är kriterierna för att ett objekt 

ska klassificeras som investering att dess kostnader är över 12 500 kr och att det har en 

livslängd på över tre år. 

 

En investering belastar alltid investeringsramen och dess årliga kostnad motsvarar de 

avskrivningar som påverkar respektive kliniks resultat. Investeringsramen från landstinget för 

år 2007 uppgick till 59 Mkr, vilket kan jämföras med de sammanlagda 

investeringsönskemålen från klinikerna där summan vanligtvis uppgår till ca 180 Mkr. En stor 

del av investeringsbehovet i medicinskt teknik utgörs av röntgenutrustning.  

 

Klinikerna får varje år lämna in en lista med de önskemål om vilka investeringar de vill göra 

och ordna dessa efter prioritering. Investeringslistan ska sedan lämnas in till en 

prioriteringsgrupp för granskning.  

 

Prioriteringsgruppen består av bl.a. två verksamhetschefer, MTA-chef (chef för 

medicintekniska avdelningen), ADB-chef, VD, ekonomidirektör och controller. 

Gruppen har som uppgift att fördela investeringsramen som sjukhuset har till sitt förfogande 

samt att förbereda och besluta om sjukhusets strategiska investeringar. 

 

Investeringsprocessen 

Oftast är det en läkare som identifierar ett behov i kliniken och initierar 

investeringsprocessen. Beroende på investeringens art och klinikens tilldelade 

                                                
53 Danderyd Sjukhus.se  Bolag   

54 Ibid.  Historik   
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investeringsram görs en bedömning om investeringen kan gå igenom. Detta görs av 

verksamhetschefen och klinikcontrollern som tillsammans, när investering kan genomföras, 

bearbetar ett investeringsunderlag med bl.a. en behovs- och konsekvensanalys som skickas in 

till prioriteringsgruppen. 

 

Vid större investeringar över 1 Mkr ska en investeringskalkyl bifogas till 

investeringsunderlaget och en behovsanalys måste göras. Investeringskalkylerna som används 

är på olika nivåer och någon enhetlig investeringskalkyl finns inte för sjukhuset. Det 

förekommer heller inga hälsoekonomiska utvärderingar, däremot tittar man på 

patientunderlag för att få en uppskattning av antalet patienter. Sjukhuset är miljöcertifierade 

och har som krav att det alltid görs en miljöbedömning vid varje investering. 

 

Prioriteringsgruppen har sitt första möte i slutet på augusti och efter att ha samlat in önskemål 

och investeringslistor från klinikerna bearbetas en investeringsplan. I ett första skede görs en 

sållning där prioriteringsgruppen efter granskning försöker välja bort så mycket som möjligt 

från investeringslistorna. Nästa steg är att göra ytterligare behovs- och konsekvensanalys av 

investeringarna och väga olika verksamheters behov mot varandra. En undersökning görs 

också om leasing kan vara ett alternativ för vissa investeringar medan andra investeringar 

skjuts upp till nästa år istället. När investeringsplanen är färdigtställd ligger den till grund för 

nästa års investeringsram för respektive klinik. Det upprättas dessutom en investeringsplan för 

de fem följande åren som lämnas tillsammans med prioritering och behovsanalys till VD. 

 

Ulrika berättar vidare att det råder öppenhet inom sjukhuset. Alla på sjukhuset vet vad alla har 

tilldelats för investeringsram och prioriteringsgruppens arbete respekteras. För att få en så 

effektiv resursutnyttjande som möjligt är det viktigt med samarbete över verksamhetsgränser 

och att utrustningar som köps in, utnyttjas gemensamt om detta är möjligt, ”det ska ej vara 

vattentäta skott mellan avdelningarna”. 

 

Ansvar och beslutsfattande 

Prioriteringsgruppen har överblick i investeringsbehovet över hela sjukhuset och beslutar 

vilka investeringar som ska genomföras. När prioriteringen och behovsanalysen är klar 

lämnas detta till VD för godkännande. Alla investeringar oavsett om dessa är strategiska eller 

                                                                                                                                                   
55 Danderyds Sjukhus.se  Årsredovisning 2005  
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ersättningsinvesteringar måste godkännas av VD. Dispens kan ges när ett investeringsbehov 

finns och investeringsramen beräknas överskridas, vid ex oförutsedda maskinhaverier, efter 

godkännande av VD. 

 

Investeringar över 10 Mkr förekommer sällan på DS och det har inte genomförts några de fem 

senaste åren. Investeringar av sådana belopp måste tas upp i landstinget. 

 

MTA (medicinteknisk avdelning) har också en viktig roll i ansvaret för teknik som är 

sjukhusövergripande, t.ex. defibrillatorer. Budgeten för sjukhusövergripande investeringar 

flyttas därför till MTA som kan besluta om vilka investeringar som behöver göras i 

verksamheten. 

 

Kalkylernas betydelse vid beslutsfattandet 

Enligt Ulrika är det behovs- och konsekvensanalysen och inte kalkylen som har den största 

betydelsen när prioritering ska ske om vilka investeringar som ska genomföras. 

 

De medicinska aspekterna som ingår i behovsanalysen är en viktig del av 

investeringsunderlaget och väger mycket vid prioriteringen. Investeringskalkylerna har större 

betydelse vid upphandlingsprocessen och vid val av leverantör.  

 
Det ökade kravet på datorisering av sjukhusets olika områden medför betydande kostnader 

och är väldigt personalkrävande. Detta speglas i investeringsbudgeten som utgörs till stor del 

av investeringar i IT. (15 Mkr av totalt 59 Mkr) Samtidigt finns en bra dialog med landstinget, 

anser enhetschefen och vid behov kan extra medel tillskjutas. 

  

 4.3 Jämförelse av investeringsbedömning på de två 

sjukhusen 

Resultatet av intervjuerna visar att motiv/behov och beskrivning av konsekvenserna med 

investeringen är det viktigaste beslutsfaktorn vid investeringsbeslut. I investeringsteori anges 

att alla konsekvenser som en investering medför ska identifieras och tas med i 

investeringsbedömningen. Pga av hälso- och sjukvårdens speciella karaktär kan en investering 

i medicinsk teknik medföra viktiga konsekvenser utöver de ekonomiska som verksamheten 
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måste ta hänsyn till, samt att vissa konsekvenser, även om behovet finns, inte kan 

kvantifieras.  

En annan viktig faktor som är av betydelse för båda sjukhusen i deras investeringsförmåga är 

investeringsramen. Denna kan i slutändan avgöra om en investering ska genomföras eller inte. 

Investeringar är kapitalkrävande och föregås därför av en planering som är i linje med 

verksamhetens strategi där både tidsramen och storleken på investeringarna fastställs, vilket 

ger en styrande effekt på investeringarnas omfattning. 

 

Det förekommer inga hälsoekonomiska utvärderingar på sjukhusen, utan patientnyttan finns 

indirekt med i motiveringen och konsekvensbeskrivningen, fast inte i monetära termer. 

 

En faktor som finns med i investeringsunderlagen är beskrivningen av konsekvenserna av att 

inte genomföra investeringen. Enligt investeringsteori ska alla eventuella alternativa 

handlingar vid ett investeringsbeslut beaktas och värderas. I detta fall räknas en utebliven 

investering som ett handlingsalternativ och värderas genom en beskrivning av dess möjliga 

konsekvenser på verksamheten.  

 

Klassificeringen och definieringen av investeringarna både på Karolinska 

Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus är tydlig och de strategiska investeringarna 

separeras från övriga investeringarna i verksamheten. Detta utifrån vad som framkommit i 

intervjuerna och uppgifter från investeringsunderlaget som används på sjukhusen. (bilaga 4 

och 5).  

 

Investeringsbeslut fattas på olika nivåer beroende på investeringarnas storlek och 

investeringar måste först godkännas på en nivå för att kunna gå vidare högre upp i 

beslutfattandet. Det är något som förekommer vid reala investeringar även i andra branscher. 

 

På båda sjukhusen finns en investeringsgrupp fast deras roll skiljer sig i fråga om 

beslutsfattande. Investeringsrådet på Karolinska universitetssjukhuset har en mer rådgivande 

roll gentemot sjukhusdirektören och ledningen, medan Prioriteringsgruppen på Danderyds 

sjukhus har en mer uttalat roll i beslutsprocessen och är med och bestämmer vilka 

investeringar som ska ”släppas igenom”.   
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 4.4 Enkätundersökning bland landets sjukhus 

 

För att få en heltäckande bild av hur investeringsbedömning av medicinsk utrustning på 

landets sjukhus sker har en enkätundersökning genomförts. I och med att svarsbortfall 

förekommit görs här först en bortfallsanalys innan resultaten presenteras. 

 

4.4.1 Bortfallsanalys 
 
Enkäten har skickats till alla 48 enheter i den avgränsade populationen och 12 svar har 

erhållits, 5 från universitets- och 7 från akutsjukhus. Utifrån den tillgängliga kunskapen och 

registret56 om populationen kunde författarna konstatera att populationen inte är homogen. 

Universitetssjukhusen skiljer sig från akutsjukhus både vad det gäller storleken och den totala 

verksamheten - på universitetssjukhus är högspecialiserad vård förlagd samt den största delen 

av forskningen. Därför har hänsyn tagits till andelen universitetssjukhus och akutsjukhus i 

populationen och i bruttourvalet (som i det här fallet är lika stora, men man kan ändå inte tala 

om en total undersökning i allmänhet eftersom populationen inte är konstant utan kan 

förändras).  

 

Som den första bortfallsanalysen visar (tabell 1), är nettourvalet snedvridet med hela 25% - 

universitetssjukhusen är överrepresenterade och akutsjukhusen underrepresenterade.  

Tabell 1: Andelar universitets- och akutsjukhus i populationen 

 
På grund av snedvridningen i nettourvalet har författarna konstaterat att det inte går att utan 

stor osäkerhet överföra undersökningens resultat på populationen utan att först vikta svaren 

och på det sättet kompensera snedvridningen i nettourvalet.  

 

                                                
56 Sveriges Kommuner och Landsting, Genomsnittlig antal vårdplatser per sjukhus och huvudman (elektronisk) 

Bortfallsanalys 1
Nettourvalets

Population Nettourval Population Nettourval avvikelse

Universitetssjukhus 8 5 16,7% 41,7% 25,0%
Akutsjukhus 40 7 83,3% 58,3% -25,0%

Total 48 12 100,0% 100,0%

Antal enheter Antal enheter i %
Andelar av universitets- och akutsjukhus
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För att se om det var meningsfullt att vikta enkätsvaren genomfördes en andra analys där 

svarsfrekvenserna för respektive sjukhusgrupp kontrollerades (tabell 2 nedan). Den kontrollen 

visade att svarsfrekvenser bland akutsjukhusen är väldigt låg, drygt 17%, vilket är på gränsen 

till att överhuvudtaget kunna dra generella slutsatser från urvalet till populationen.  

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Svarsfrekvensen bland universitets- respektive akutsjukhus 

 
Som man kan se i tabellen, utifrån hela nettourvalets storlek (”alla sjukhus”) skulle man lätt 

kunna luras till att generalisera resultatet på hela populationen, eftersom svarsfrekvensen på 

25% är tillräckligt stort (men som redan konstaterats vid föregående analysen det går inte att 

generalisera på grund av snedvridningen i nettourvalet). Svarsfrekvensen bland 

universitetssjukhus tyder dock på att undersökningens resultat skulle kunna med relativt stort 

säkerhet appliceras på hela den delen av populationen.  

 
Eftersom akutsjukhusens svarsfrekvens var på gränsen till acceptabelt (gränsen går vid 15 %) 

gjordes en tredje analys, där det undersöktes om de två sjukhusgrupperna var homogena och 

om de utifrån sina egenskaper var representerade på ett rättvisst sätt i nettourvalet (tabell 3 

och 4). Sjukhusen sorterades efter sin storlek som författarna uppskattade utifrån antal 

vårdplatser57 ( Författarna antar att sjukhusens storlek kan spela roll vid investeringar.) 

 

Tabell 3: Sortering av universitetssjukhus utifrån antal vårdplatser 

 
Analysen av universitetssjukhusen här visar att, eftersom svarsfrekvensen är hög, och de olika 

storleksgrupperna relativt rättvist representerade att det skulle gå att överföra studiens resultat 

                                                
57 

Sveriges Kommuner och Landsting, Genomsnittlig antal vårdplatser per sjukhus och huvudman (elektronisk)
 

Bortfallsanalys 3
Nettourvalets

Antal vårdplatser Population Nettourval Population Nettourval avvikelse

600 - 700 3 1 37,5% 20,0% -17,5%
900 - 1 200 3 2 37,5% 40,0% 2,5%
1600 1 1 12,5% 20,0% 7,5%
Över 2 000 1 1 12,5% 20,0% 7,5%

Total 8 5 100,0% 100,0%

Sortering av universitetssjukhus efter antal vårdplatser
Antal enheter Antal enheter i %

Bortfallsanalys 2 Alla sjukhus Un.sjukhus Akutsjukhus

Population 48 8 40
Urval 48 8 40
Svarsfrekvens 12 5 7
Svarsfrekvens % 25,0% 62,5% 17,5%
Bortfall % 75,0% 37,5% 82,5%
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på en del av gruppen - det är dock gruppen med 600-700 vårdplatser där det inte går att 

överföra resultatet eftersom den är  underrepresenterad i nettourvalet. 

 

I akutsjukhusgruppen skulle man å andra sidan kunna tro att det går att dra generella 

slutsatser, och dessutom  med mycket hög säkerhet, i den delen av gruppen som utgörs av  

landsting som enhet (flera sjukhus med gemensam ledning). Som tabell 4 nedan visar är den 

delen av gruppen representerad lika bra i nettourvalet som i populationen, men det har 

erhållits endast 1 svar av 6 möjliga så den tanken blir lätt att avfärda. 

 

Tabell 4: Sortering av akutsjukhus utifrån antal vårdplatser 

 

Sammanfattningsviss kan man konstatera att, utifrån ovan gjorda analyser, skulle det vara 

felaktigt att försöka generalisera eller överföra undersökningens resultat både på populationen 

som helhet och på den delen som avser akutsjukhusen. Möjligheten till generalisering finns 

för universitetssjukhus, men för att resultatet av en studie skulle kunna generaliseras krävs det 

att resultaten är statistisk säkerställda. Med en så liten svarsfrekvens som i den här 

undersökningen erhållits går det dock inte att göra några vanliga statistiska beräkningar.  

 

Det finns statistiska metoder för att pröva statistisk signifikans av skillnader vid små 

frekvenser, med vilka svarsfrekvenserna mellan olika svarsalternativen och/eller 

sjukhusgrupper skulle kunna prövas, som t.ex. ”Fishers exakta test”58 Författarna avstår dock 

från att göra dessa prövningar och väljer att presentera enkätens resultat i en beskrivande form 

med hjälp av diagram, tabeller och typvärde i de fall där det är möjligt. Den läsaren som är 

endast intresserad av statistisk säkerställda resultat kan då hoppa över nästföljande avsnitt 

4.3.2 där enkätens resultat presenteras. 

                                                
58 För beskrivning av metoden se tex. S. Körner & L. Walgren, Statistiska metoder, Studentlitteratur 2005, s. 
161-166 

Bortfallsanalys 4
Nettourvalets

Antal vårdplatser Population Nettourval Population Nettourval avvikelse

Över 600 3 1 7,5% 14,3% 6,8%
500 - 600 6 3 15,0% 42,9% 27,9%
400 - 500 5 0 12,5% 0,0%
300 - 400 4 2 10,0% 28,6% 18,6%
200 - 300 4 0 10,0% 0,0%
100 - 200 7 0 17,5% 0,0%
Upp till 100 5 0 12,5% 0,0%
Landsting = 1 enhet 6 1 15,0% 14,3% -0,7%

Total 40 7 100,0% 100,0%

Antal enheter Antal enheter i %
Sortering av akutsjukhus efter antal vårdplatser
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4.4.2 Resultat av enkätundersökningen 

 
Hittills har det redogjorts för teorin bakom investeringsbedömningen (kapitel 3) samt för två 

exempel på investeringsbedömningen i praktiken, där författarnas avsikt var att ge en mer 

detaljerad beskrivning (avsnitt 4.1 och 4.2) I det här avsnittet redogörs det för den del av 

undersökningen där avsikten istället var att ge en övergripande bild av några, ur författarnas 

synpunkt, viktiga frågor kring investeringsproblematiken på landets större sjukhus. 

Presentationen av resultaten följer samma ordning som frågorna i enkäten (bilaga 7). En 

fullständig sammanställning av svaren på enkätundersökningen ges i bilaga 9. 

 

 

Fråga 1: Hur stor är sjukhusets totala budget respektive investeringsbudgeten? 

Det förekom ett visst svarsbortfall på den här frågan, främst i frågan om budgetstorleken för 

IT investeringar. Detta beror på att IT investeringar på vissa sjukhus inte förvaltas på samma 

sätt som övriga investeringar, och att respondenterna då inte haft kännedom om dess storlek. 

Även bortfallet på de andra frågorna kan förklaras av att respondenterna inom sitt 

ansvarsområde i investeringsprocessen inte nödvändigtvis har kännedom om all information. 

 

Som diagrammet nedan visar är andelen av investeringsbudgeten i sjukhusbudgeten lika stor 

på både universitets- och akutsjukhus (3%)  

Genomstnittliga budgetandelar
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IB = Total investeringsbudget för sjukhuset  Svarsbortfall 

MT = Investeringsbudget för medicinsk teknik Sjukhus IB/SB MT/IB NMT/MT IT/IB 

NMT = Budget för nyinvesteringar i medicinsk teknik US 0% 0% 20% 60% 

IT = Budget för investeringar i IT   AS 29% 29% 43% 29% 

SB = Total sjukhusbudget   US = Universitetssjukhus AS = Akutsjukhus 

 
Figur 3: Genomsnittliga budgetandelar per sjukhuskategori och svarsbortfall 
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Detta resultat på 3 % stämmer bra överens med vad som Staffan Viklund vid intervjun på 

Karolinska universitetssjukhuset angav som ett genomsnitt på de flesta sjukhus. Andelen av 

budgeten för investeringar i medicinsk teknik i investeringsbudgeten är dock betydligt större 

på universitetssjukhus än på akutsjukhus. En möjlig förklaring till detta är att 

universitetssjukhusen, på grund av sin inriktning på högspecialiserad vård, är mer 

teknikintensiva och mer beroende av att hänga med i utvecklingen. Stöd för detta antagande 

hittar författarna i investeringsteorins beskrivning av teknikutvecklingens betydelse för 

investeringar i ny teknologi. I det här fallet kan det handla om investeringar i IT.  

 

Som det framgår i diagrammet ser det ut som om investeringar i IT idag är dubbelt så stora på 

akutsjukhus jämfört med universitetssjukhus, vilket kan bero på att universitetssjukhusen 

ännu inte har genomfört sina nödvändiga IT satsningar, eller så har detta gjorts tidigare.. 

Möjligheten finns att utrymme för investeringar i medicinsk teknik på sjukhus begränsas av 

investeringsbehovet i IT. Denna bild ges åtminstone av Ulrika Almquist som förklarar att 

investeringar i IT är påtvingade av genomförandet av den Nationella IT strategin för Hälso- 

och sjukvård.59 Även det här påståendet kan hitta stöd i teorin där en del av investeringar 

förklaras som påtvingade av politiska beslut.  

 

Andelen investeringar i ny medicinsk teknik ligger på ungefär samma nivå, runt 30%, på båda 

sjukhusgrupperna. Detta resultat är något högre än vad investeringsansvariga på Karolinska 

och Danderyds sjukhus har berättat, nämligen att andelen ligger på ungefär 20 % och att 

resten är huvudsakligen ersättningsinvesteringar. Det är möjligt att en del av respondenterna, 

uppfattar en del av ersättningsinvesteringar som nyinvesteringar eftersom gammal utrustning 

ersätts oftast med nyare och effektivare modeller.  

 

 

Fråga 2: Finns det en investeringsplan för medicinsk teknik på sjukhuset och i så fall för 

hur lång period och för vilka investeringar? 

Utifrån investeringsteorin borde omfattningen av och tidpunkten för investeringarna planeras 

noga och sammanfattas i en investeringsplan, vilket görs även i praktiken. Som tabell 5 på 

nästa sida visar, förekommer det oftast bland de undersökta sjukhusen att en investeringsplan 

för 3 år finns. Investeringsplan för 5 år förekommer nästan lika många gånger.  

                                                
59 Informationen kring Nationell IT strategi för vård och omsorg kan hittas på exempelvis CareLinks hemida 
www.carelink.se 
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Tabell 5: Förekomsten av Investeringsplan för olika stora investeringar på sjukhus 

 

 

Fråga 3: Vilka kalkylmetoder använder ni i era investeringskalkyler? 

Spridningen i svaren på den här frågan är stor och ingen kalkylmetod får mer än 2 frekvenser 

under vardera sjukhusgrupp (figur 4 och 5). 
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Figur 4: Förekomsten av olika kalkylmetoder för olika investeringar på universitetssjukhus   

 

NI = nyinvesteringar för änddrad inriktning
NE = nyinvesteringar. för expansion
EI = ersättningsinvesteringar
RI = rationaliseringsinvesteringar

Investeringsplan

Investeringstyp 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17

Alla 3 5 3 3
Alla > 20 tkr 1-4
Alla > 40 tkr 3 5
Alla 40 tkr - 5 Mkr 1
Alla > 100 tkr 5 5
Alla > 200 tkr 5
Alla > 5 Mkr 3
Röntgen 10
Ersättninsinvesteringar 3-4
Rationaliseringsinvest. 2
Nyinvesteringar 2
Ingen investeringsplan X

Typvärde = 3 år Typvärde = 3 år och 5 år
(3 ggr 3 år) (3 ggr 3 år och  5 år)

Antal år
ID Universitstssjukhus ID Akutsjukhus
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I resultaten från universitetssjukhusen finns det vissa intressanta fynd som är värda att 

undersöka närmare. En kalkylmetod som förekom på två universitetssjukhus och som 

användes för alla typer av investeringar var LCC metoden. Enligt investeringsteori används 

denna kalkylmetod som underlag till långsiktiga bedömningar, som tex start av en projekt. 

Kännetecknande för universitetssjukhusen är att dessa bedriver både sjukvård och forskning, 

där forskningen planeras och bedrivs på sjukhusen i form av projekt som sträcker sig ofta 

över flera år. Detta kan vara en möjlig förklaring till användningen av kalkylmetoden på de 

två universitetssjukhusen. Med bortfallsanalysen i åtanke, är det ändå intressant att inget 

akutsjukhus (figur 5) från de svar som erhållits inte använde sig av denna kalkylmetod, vilket 

kan tyda på att den kan vara vanligare bland universitetssjukhusen. 
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Figur 5: Förekomsten av olika kalkylmetoder för olika investeringar på akutsjukhus   

 
 
Det intressanta är att nuvärdemetoden, som anses vara den bästa kalkylmetoden i teorin, 

används endast på 1 av de sjukhus som svarade på enkäten. Annuitetsmetoden som enligt 

teorin är en variant av nuvärdemetoden används enskild eller i kombination med payback-

metoden mest av alla metoder.  Payback-metoden är enligt teorin den enklaste, men även den 

sämsta kalkylmetoden att använda - trots detta används den ofta i flera andra branscher. I och 

med att inom sjukvården man inte har intäkter på samma sätt som i näringslivet blir utfallet av 

andra kalkyler nästan alltid negativ, och då kan det vara lämpligt att använda investeringens 

återbetalningstid som ett mått på investeringens lönsamhet.  
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Att användningen av internräntemetoden förekommer både enskilt och i kombination med 

andra metoder på akutsjukhus är något som författarna, ur teoretisk synpunkt, finner mycket 

förvånande. Metoden är beräknemässigt komplicerat och har många brister, bland annat att 

hänsyn till likviditet inte tas (men resurserna och budgetramar är begränsade). Att räkna med 

avkastningskrav som mått på lönsamheten inom en icke-vinstdriven verksamhet kan ändå ge 

bra ledtrådar om investeringslönsamheten ifall kalkylräntan bestäms rätt (vilket också är svårt 

att ”gissa” rätt).  

 

Egna kalkylmetoder förekommer både på ett universitetssjukhus och på ett av de övriga 

sjukhusen, medan två av 7 akutsjukhus inte använder någon kalkylmetod alls. Ingen av 

sjukhusen tillämpar samhällsekonomiska kalkylmetoder - utifrån vad som sägs i 

hälsoekonomisk teori om svårigheten med att värdera patientnyttan i pengar samt utifrån 

tidigare forskning i andra branscher, var det inte heller förväntat.  

 
 

Fråga 4: Vem / vilka på er sjukhus fattar beslut om investeringar i medicinsk teknik? 

Enligt enkätsvaren (bilaga 8) fattas beslutet om alla investeringar på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala av sjukhusdirektören och divisionscheferna, medan på Universitetssjukhuset i Örebro 

är det sjukhusstyrelsen som fattar alla investeringsbeslut. På de övriga universitetssjukhusen, 

skiljer sig beslutsnivåer beroende på investeringens storlek – vid mindre investeringar kan 

beslutet fattas av klinik- och divisionschefer, medan sjukhusledningen beslutar om alla större 

investeringar. På Sahlgrenska universitetssjukhus fattar sjukhusstyrelsen beslut för alla 

investeringar över 8 Mkr. Vid investeringar över 5 Mkr på Universitetssjukhuset i Lund samt 

över 10 Mkr på Karolinska universitetssjukhuset är dessutom respektive sjukhusets landsting 

involverat i beslutsfattandet.  

 

Enkäten visar dock på större variation bland akutsjukhusen. Generellt kan sägas att liksom 

universitetssjukhusen har de en högre beslutnivå vid större investeringar. Det förekommer 

också att landstinget beslutar om investeringar som rör mindre belopp. 

 

Som sammanställningen i tabell 6 på nästa sida visar är sjukhusdirektör och sjukhusledningen 

de mest frekventa beslutsnivåer, vilket stämmer bra överens med informationen som vid 

intervju tillfällena erhållits om investeringsprocessen och beslutsgången för investeringar i  

medicinsk teknik - där är det oftast sjukhusdirektör som , enskild eller tillsammans med en 
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investeringsgrupp till slut godkänner ett investeringsbeslut. 

 

Tabell 6:  Beslutsnivåer på olika sjukhus 

 

 

Fråga 5: Vilka faktorer tar ni mest hänsyn till vid investeringsbeslut för medicinsk 

teknik? 

Svar på frågan sammanfattas i nedanstående figur 6.  
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Figur 6: Rangordning av beslutsfaktorer på olika sjukhus 

 

Som det framgår av stapeldiagrammet har olika beslutsfaktorer olika betydelse beroende på 

investeringstyp. Bland universitetssjukhusen är behovet den viktigaste faktorn vid 

Beslutsfattare

Klinikchef
Divisionschef (D)
Sjukhusdirektör (Sd)
Sjukhusledning (S)
Sjukhusstyrelse
Medicinteknisk avd.
Landstinget
Investeringsgruppen

Typåvärde

Förekomsten av olika beslutsnivåer (antal gånger)

2
3
2

D, Sd, S Sd Sd

2

4
9
4
2

0

0

2
1
2

1

3
3
3
1

1
6
1

Universitetssjukhus Akutsjukhus Total

2 42
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investeringsbeslut för alla investeringar förutom rationaliseringsinvesteringar. Vid 

rationaliseringsinvesteringar delar investeringskalkylen och patientnyttan första plats som 

viktigaste faktorer, vilket ur teoretisk synpunkt är lätt förståeligt - syftet med 

rationaliseringsinvesteringar är att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna, men det får 

inte ske på det sättet att vårdkvaliteten för patienten försämras.  

 

Bland akutsjukhusen har både behov och patientnyttan rankats som viktigaste faktor vid 

nyinvesteringar- ny inriktning och nyinvesteringar- expansion. Vid ersättningsinvesteringar 

hamnar behov, konsekvenser samt patientnyttan på samma plats som viktigaste faktorer och 

vid rationaliseringsinvesteringar är det investeringskalkylen som får bästa rankningen. 

 

 Den viktigaste faktorn för alla investeringar gemensamt får behovet bland universitetssjukhus 

och patientnyttan bland akutsjukhusen. På sista plats hamnar miljöbedömningen för alla typer 

av investeringar och på bägge typer av sjukhus. 

 

 

4.4.2.1 Respondenternas kompletterande svar och kommentarer 

Från några sjukhus har en del enkätsvar kompletterats med detaljerande svarsuppgifter och 

detta redovisas här nedan. 

 

Universitetssjukhuset i Lund (Region Skåne) 

Universitetssjukhuset i Lund och övriga sjukhus i region Skåne har fr.o.m. 2006 en gemensam 

mall för investeringsäskanden (bilaga 6), dvs. ansökan om pengar till investering,  som 

innehåller en förenklad investeringskalkyl. Den äskande verksamheten beräknar då en 

investeringsutgift och årliga driftskostnadskonsekvenser av investeringen. För alla 

investeringar över 5 Mkr måste en Medicinsk teknologiutvärdering (MTU) bifogas till 

kalkylen. MTU-bilagan innehåller detaljerad beskrivning av investeringens behov, 

patientnytta och konsekvenser för verksamheten. 

 

Kalkylernas betydelse vid beslutsfattandet 

Enligt Universitetssjukhuset i Lund kan alla faktorer inklusive investeringskalkylen väga 

tungt vid investeringsbeslut eller äskanden som det kallas i det här fallet. 

Universitetssjukhuset har en investeringsgrupp bestående av biträdande sjukhuschef, den 
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medicintekniske chefen och ytterligare medarbetare från MTA (Medicinteknisk avdelning) 

samt chefsläkaren som bereder sjukhuschefens anskaffningsbeslut för de mindre objekten. För 

de större objekten, dvs. över 5 Mkr, görs en sjukhusgemensam prioritering för de tre 

nästkommande åren av investeringsgruppen och samtliga berörda divisions- och 

verksamhetschefer. Därefter är det regionen som fattar anskaffningsbeslut. 

Investeringsgruppen går igenom alla äskanden och gör en samlad bedömning och prioritering 

baserat på de faktorer som ingår i investeringsmallen. Efter gradering av de olika faktorerna är 

det slutligen den tillgängliga investeringsramen som avgör vilka objekt som beviljas eller 

måste skjutas upp till nästkommande år. 

 

 

Södra Älvsborgs sjukhus (Västra Götalandsregion) 

Södra Älvsborgs sjukhus har i likhet med Universitetssjukhuset i Lund en gemensam 

investeringsäskande inom Västra Götalandsregionen, där varje sjukhus kommer med sina 

specifika äskanden som sedan hanteras regionalt. 

 
Varje sjukhus i Regionen får tillgång till ett visst belopp per år till investeringar. Detta belopp 

består av två delar, en del för fastighetsinvesteringar och en del för övriga investeringar. Det 

görs ingen skillnad mellan investeringar för IT, MT eller övriga investeringsbehov utan varje 

specifik äskande kan innefatta allt från köksinredning till magnetkameror. Till detta kan 

dessutom i olika sammanhang tillskjutas medel från centralt håll för att ta hand om strategiska 

satsningar. 

 

I investeringsunderlaget vid äskanden ingår en obligatorisk investeringskalkyl. Kalkylen 

består av de kostnader och förändringen av dessa som investeringen kommer att medföra. I 

underlaget ingår också en beskrivning och motivering av  investeringen samt dess  

effekter. 

 

 Investeringsprocessen 

Investeringsprocessen på Södra Älvsborgs sjukhus initieras vanligtvis genom att en 

verksamhet kommer med ett önskemål efter att ett behov har identifierats. Verksamhetschefen 

är den som ska sedan besluta om äskandet ska gå vidare till områdesnivå, där området är det 

administrativa enheten för respektive verksamhet. Området med områdeschef och 

områdesekonom beslutar om äskanden från verksamheten ska gå vidare till att bli ett reellt 
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äskande. Nästa instans i investeringsprocessen och i beslutsfattandet är 

Investeringskommittén, en investeringsgrupp som tillstyrker, avstyrker eller återremitterar 

uppkomna investeringsäskanden. Biträdande sjukhuschef ska slutligen besluta om äskanden 

som tillstyrkts av Investeringskommittén. Vid akutäskanden finns en separat 

beslutsförfarande. Efter tillstyrkande från området så fattar investeringskommitténs 

ordförande beslut om akutäskanden. Dessa tas därefter upp till eventuell diskussion vid nästa 

ordinarie möte i Investeringskommittén. 

 

Det har påbörjats ett arbete med framtagande av ett webbaserat äskandeförfarande för 

investeringar. När detta blir färdigt är tanken att alla beslut och tillägg som berör ett äskande 

kan undersökas och skapa en bättre grund för beslut samtidigt som besluten kan komma mer 

flytande under året och inte som nu när väldigt många kommer i klump. I detta 

äskandeförfarande skall dessutom alla utredningar finnas med, vilket kan vara ålderkontroll, 

behovskontroll, nyttokontroll m.m. 

 

Torsby sjukhus (Landstinget i Värmland) 

Sjukhuset i Torsby och de övriga sjukhus i Värmland har ingen specificerad budget per 

sjukhus. Sjukhusen i landstinget administreras inte som självständiga organisationsenheter 

utan består av ett flertal divisioner som motsvarar olika verksamheter. Investeringar fördelas 

av en investeringsgrupp till divisionerna och sedan till olika ansvarsenheter. Det förekommer 

normalt inga kalkyler för några investeringar på sjukhus i Värmland. 

Däremot så görs en nyttobeskrivning för nyinvesteringar. 

 

Investeringsprocessen 

Initialt när behov av investering uppstår upprättas en investeringsbegäran efter att 

investeringen som önskas godkänns i en s.k. grundlista. Investeringsbegäran skickas sedan 

vidare av ansvarig person för investeringar till sjukhuschef för godkännande. Divisionschefen 

är sedan nästa moment i investeringsprocessen och ska efter godkännande skicka 

investeringsbegäran till Investeringsgruppen som behandlar begäran. Investeringsgruppen och 

landstingsdirektören tar det slutgiltiga och avgörande beslutet om en investering ska 

genomföras. Samordning av och beslut om investeringar på sjukhus sker därmed centralt på 

landstingsnivå. 
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Södersjukhuset (Stockholms läns landsting) 

Södersjukhuset har ingen rangordning av de olika faktorerna vid investeringsbeslut. 

Vid investeringsbedömning görs det en noggrann kvantitativt analys (kalkyl) och en kvalitativ 

analys (mjuka värden). Sedan görs det en totalbedömning av konsekvenserna inför 

rekommendation till beslut på vederbörlig nivå. 

 

 

Hittills har författarna redogjort för hur situationen kring investeringsbedömning av 

medicinsk teknik på undersökta universitets- och akutsjukhus ser ut idag.  I nästa avsnitt 

kommer det att redogöras för hur det kan komma att se ut i framtiden inom Stockholms läns 

landsting, där Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus som tagits upp som 

exempel i studien ingår.  

 

4.5 Framtiden: Samordning av investeringar i medicinsk 

teknik - Fallet Stockholms läns landsting   

 

4.5.1 Behovet 

Den ökade kostnadsmedvetenheten inom hälso- och sjukvården medför även behov efter 

samordning av större investeringar på landstingsnivå.  

 
I en C-uppsats från 1996 genomförde två studenter från Stockholms Universitet en 

undersökning av investeringsbedömningen på sjukhus i Stockholms läns landsting. Förutom 

att konstatera att sjukhusen i allt högre grad utförde kalkyler för att prioritera vilka 

investeringar som skulle genomföras, tog författarna även upp kravet på en central 

samordning för att undvika dubblering av utrustningar (vilket förekommer som en 

konsekvens av den ökande konkurrensen mellan sjukhusen). 60 

 

Att slutsatsen var korrekt bekräftas vid Landstingsrevisorernas granskning av upphandling av 

medicinteknisk utrustning vid sjukhus inom Stockholms läns landsting år 2004.  

Landstingsrevisorerna rekommenderar i den rapporten att rutiner för samordning av 

                                                
60 Olofsson & Premfors 1996 
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investeringar i dyrare utrustning utvecklas mellan sjukhus. Utformningen av rutiner för att 

lättare nå varandras investeringsplaner skulle underlätta samordningen och bidra till att 

bedömningar av investeringsbehoven görs i samverkan mellan olika sjukhus inom landstinget, 

sägs det i rapporten.61  

 

Att en landstingsövergripande strategi för investeringar i medicinsk utrustning och i IT oftast 

saknas påpekar också professor Björn-Erik Erlandsson i en utredning om ekonomiska 

aspekter på medicinteknisk utrustning för Landstinget i Uppsala år 2006. Enligt Erlandsson 

innebär dagens ordning att många investeringsbeslut fattas verksamhetsnära, vilket är positivt. 

På den negativa sidan betonar han dock allvarliga brister, som dålig verksamhetssamordning 

inom landsting, dålig ekonomisk rationalitet och svårhanterliga drift- och 

underhållssituationer.62 

 

Förutom att samverkan vid investeringar saknas på landstingsnivå idag, saknas det även en 

enhetlig modell för hur investeringsprocessen på olika sjukhus ska se ut, och även ofta en 

modell för hur investeringsunderlag och investeringskalkyler inom samma sjukhus ska vara 

uppbyggda. 63 

 

 

4.5.2 Framtiden 

Informationen i avsnittet baseras på intervjun med Björn-Erik Erlandsson, som för 

Stockholms läns landsting utreder bland annat möjligheten till  samordning av investeringar i 

medicinsk teknik på landstingsnivå.  

 

Erlandsson berättar att det förväntade investeringsbehovet för alla sektorer inom Stockholms 

läns landsting under de närmaste 25 åren ligger på cirka 150 miljarder kronor, varav 

investeringsbehovet inom sjukvården uppskattas till 65-70 miljarder (hur stor del av dessa 

avser investeringar i medicinsk teknik framgår inte av intervjun). Problemet är dock att 

pengarna inte finns, att resurserna inte räcker till att täcka behovet. Därför har 

Landstingsfullmäktige beslutat att ta fram en långsiktig strategi avseende landstingets 

investeringar, inkluderande hur prioriteringar och finansiering bör gå till.  

                                                
61 Landstingsrevisorerna, Rapport 1/04 (elektronisk) 
62 Erlandsson 2006 (elektronisk) 
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Utredningen startade under hösten år 2006 och under juni månaden 2007 är det planerat att en 

”handbok på förslagsnivå” lämnas in till remissförfarande. Syftet med utredningen är att ge 

förslag på hur investeringskostnaderna kan minskas genom samordning av investeringar samt 

hur prioriteringar mellan olika investeringsalternativ kan göras på bästa möjliga sätt.  

 

Liknande utredningar har tidigare gjorts och samordning av investeringar i medicinsk teknik 

har genomförts i andra landsting, bland annat i Uppsala, Västra Götaland  och region Skåne.  

(Ett exempel på hur en sådan gemensam  beslutsunderlag och mall för ”investerings äskande” 

kan se ut visas i bilaga 6.) Inom några landsting, som t.ex. i Norrbotten, är 

sjukvårdsorganisationen redan organiserad på det sättet att alla beslut fattas på central nivå - 

detta eftersom sjukhusen är inga självständiga organisatoriska enheter utan endast fysiska 

enheter som har en gemensam ledning inom landstinget. Det finns alltså erfarenheter som 

man kan dra nytta av vid utformning av samordningen av investeringar inom Stockholms läns 

landsting. 

 

Hur kommer samordningen att gå till? 

Alla investeringar, inklusive investeringar i medicinsk teknik, delas upp i olika 

investeringsgrupper:  

• strategiska investeringar - de investeringar som ökar ambitionen och påverkar 

verksamhetens framtida inriktning samt investeringar i forskning och utveckling 

• rationaliseringsinvesteringar  

• investeringar för att bibehålla ambitionen - ingen ökning av produktionen sker utan 

det kan handla om ersättningsinvesteringar, kvalitetsförbättringar etc. 

 

För varje investeringsgrupp föreslås en lämplig beslutsgång och bedömningsmetod. Det nya 

är att kravet på samhällsekonomiska bedömningar införs för strategiska investeringar - detta 

för att landstingets resurser dvs. pengar ska kunna transfereras mellan olika system och 

användas där det finns mest samhällsekonomisk nytta.  För de andra två investeringsgrupper 

är det fortfarande företagsekonomiska bedömningar som gäller, berättar Erlandsson. 

 

                                                                                                                                                   
63 Staffan Viklund, intervju 2007-04-18 
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Beslut på central nivå i landstinget kommer att fattas för alla strategiska investeringar och alla 

andra stora investeringar. För alla andra investeringar kommer investeringsbeslut att fattas, 

som hittills, på lokal nivå dvs. inom sjukhus.  

 

Kartläggning av investeringsbehovet för de större investeringar på alla sjukhus inom 

landstinget kommer att ske, speciellt när det gäller strategiska investeringar där man kommer 

att tänka på vilken inriktning man vill att ett visst sjukhus ska ha (all högspecialiserad vård är 

t.ex. lämpligast att förlägga på Karolinska universitetssjukhuset). Tanken är att undvika 

onödig dubblering av utrustningen inom landstinget - t.ex. ifall ett visst sjukhus vill investera i 

en utrustning ska det först bedömas hur stort behovet egentligen är och om det kan bli 

lönsammare att vid behov hyra utrustningen eller skicka patienter till ett annat sjukhus där 

utrustningen redan finns.  

 

Innan en större investeringsutredning påbörjas bör en noggrann behovsanalys genomföras och 

varje investeringsbehov utreds med minst två alternativa lösningar. .Investeringens syfte och 

samhällsnyttan bör alltid beskrivas och preciseras för varje effektområde, och de interna 

effekter för sjukhuset bör dessutom värderas kvantitativt. Investeringens alla 

betalningskonsekvenser för landstinget bör tas upp i lönsamhetsbedömningen, inklusive 

bedömning av alternativ användning av redan befintlig utrustning. Konsekvenserna av 

osäkerheten i de antagande som ligger till grund för lönsamhetsbedömningen bör alltid 

diskuteras i en känslighetsanalys. 

 

Vilka kalkylmetoder kommer att användas är ännu inte bestämt, men Enligt Björn-Erik 

Erlandsson är det inte så viktigt vilken kalkylmetod som ska användas, utan det viktiga är att 

kalkylmetoder är enhetliga så att bedömningarna som görs på olika sjukhus är jämförbara 

med varandra.  

 

Vid samhällsekonomisk bedömning av strategiska investeringar är det dock 

utredningsgruppens förslag att för större investeringar använda en nyttokostnadskalkyl och för 

mindre investeringar i samma grupp föreslås en kostnadseffektanalys (för förklaring av de 

olika kalkylmetoder se avsnitt Hälsoekonomiska utvärderingar, sida 21). Kalkylen används 

endast som en del av beslutsunderlaget, aldrig fristående, och fokus i utvärderingen bör ligga 

på extern nytta. De externa nyttoeffekter som inte går att kvantifiera bör värderas och 

beskrivas kvalitativt i en effektprofil för investeringsalternativ 
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Som företagsekonomiska utvärderingar vid rationaliseringsinvesteringar och investeringar för 

att bibehålla ambitionen föreslås att alltid använda kapitalvärdemetoden (nuvärdemetoden, se 

sida 16). Mindre rationaliseringsinvesteringar kan dock utvärderas med pay-back metoden. 

 

Förutom samordningen av investeringar kommer även en samordning av underhåll och 

service för medicinsk utrustning att ske, berättar Björn-Erik Erlandsson. Kostnaderna skulle 

kunna sänkas genom gemensamma serviceavtal med leverantörer samt genom att specialisera 

Medicintekniska avdelningar på olika sjukhus och öka samarbete mellan dem.  

 

En mycket viktig del i samordningsprocessen är IT - genom att utnyttja IT på ett bättre och 

mer strukturerad sätt kan samordningen underlättas och effektiviseras, avslutar Erlandsson.    

 

 

4.5.2.1 Författarnas kommentar 

Enligt informationen som framkommit vid intervjuerna på Karolinska universitetssjukhuset 

och Danderyds sjukhus, finns redan insikten om samordningsbehovet och samarbetsviljan på 

sjukhusen. Danderyds sjukhus har tex. redan börjat samordna och ”stämma av” sina 

investeringar med Karolinska universitetssjukhuset – det ser ut som att man på de flesta 

sjukhus i landstinget är överens om att ”hi-tech” bör koncentreras till Karolinska 

universitetssjukhuset eftersom den största delen av forskningen i regionen sker där, samt för 

att sjukhuset är internationellt välkänd och på det sättet en ”representant” för Sverige.  

 

Samtidigt kan det vara svårt för vissa sjukhus att släppa vissa investeringar till förmån för 

andra sjukhus, särskilt ifall utrustningen redan finns på sjukhuset men av effektiviseringens 

skäl bör förflyttas till en annan sjukhus där den kommer mer till användning, eller där  

landstinget vill ha en viss verksamhetsinriktning. 

 

Författarna ser även en svårighet med tillämpningen av de föreslagna samhällsekonomiska 

kalkylmetoder. Samhällsekonomiska utvärderingar är nödvändiga vid strategiska och större 

investeringar och kvalitativa konsekvensbeskrivningar görs i viss mån även idag (se 

investeringsunderlag i bilaga 3 och 4). Kvantifiering av samhällsnyttan är dock en ny inslag i 

investeringskalkylerna som troligen kommer att bli svår och kostsamt att genomföra, särskilt 

svårt är det att värdera tex. patientnyttan i pengar.  
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Författarna antar att när man tex. antar att betydelsen av hälsoekonomiska utvärderingar 

kommer att öka i framtiden så kommer det att öka i takt med att  samordningen av 

investeringar och centralisering av beslutsfattandet ökar. Ifall beslutsunderlaget utformas på 

samma sätt som i Region Skåne (bilaga 6), där ofullständiga investeringsäskanden inte 

behandlas, kommer man att bli tvungen att göra de utvärderingarna oavsett svårigheterna. Det 

kan dock innebära en risk för att alltför osäkra data tas med i kalkylen och snedvrider 

resultatet, och då går syftet med den ekonomiska utvärderingen förlorad. Eftersom i den nya 

samordningsmodellen kommer extern samhällsnytta att väga tyngst vid större 

investeringsbeslut är det då oerhört viktigt att beslutsfattarna är välmedvetna om osäkerheten i 

kalkylunderlaget. En känslighetsanalys för en kalkyl som redan vilar på felaktiga eller 

godtyckliga bedömningar och antaganden kan också bli vilseledande, anser författarna, och  

därför måste beslutsfattarna kunna utkräva en redovisning av data i kalkylunderlaget, tex. i en 

bilaga, eller lösa det på något annat sätt. Det kan finnas tidigare forskning av tillämpningen 

och nyttan med samhällsekonomiska kalkyler i andra branscher som man skulle kunna ta 

erfarenheter av, men ännu lämpligare borde det vara att studera hur problemet har lösts i 

andra landsting, eller inom hälso- och sjukvården i andra länder.  
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5 Investeringsbedömning för Cardiotom  

I det här kapitlet ges ett exempel på hur en investeringskalkyl kan byggas upp, men först 

följer presentation av Cardiotom-fallet.  

 5.1 Presentation av fallet 

De ökade kostnadseffektivitetskrav som idag ställs på sjukvården resulterar bland annat i 

behovet av att effektivisera och minimera patienternas sjukhusvistelse. Hälften av patienterna 

som söker akutvård för oklara bröstsmärtor läggs in på sjukhus för vidare observation trots att 

majoriteten av dem inte har hjärtproblem, vilket leder till högre sjukvårdskostnader. Samtidigt 

2% till 8% av dem som verkligen har hjärtproblem skickas hem, vilket både kan utsätta dessa 

patienter för onödiga risker och medföra högre kostnader för hela samhället. Allt detta skulle 

kunna undvikas med en bättre och säkrare diagnostik. 64 

 

En tidig diagnos av akut hjärtinfarkt kan ställas med en undersökning av genomblödningen i 

hjärtat. Den metod som används mest idag är avbildningen av blodflödet med SPECT (Single 

Photon Emission Computed Tomography). En ny apparat, Cardiotom, har dock under de 

senaste åren utvecklats vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Cardiotom  är en 

mobil gamma kamera som primärt är avsedd för undersökning av blodflödet i kärlen och i 

hjärtmuskulaturen. 

 

SPECT-system som används idag är stora och komplexa, och patienten måste flyttas dit 

systemet finns - därmed är SPECT metoden oftast opraktisk att använda vid akutsituationer 

där tiden kan vara en avgörande faktor.  Det är även opraktisk att ha SPECT på 

Hjärtintensivavdelningar, där behovet av uppföljning av hjärtats genomblödning efter 

hjärtoperationer är stor, men där en patients mobilitet kan vara begränsad. Dessa behov ledde 

till utvecklingen av Cardiotom. Kameran, till skillnad från SPECT, kräver ingen fast 

installation utan kan förflytas där patienten finns och användas i för SPECT trånga utrymme. 

Behovet efter en undersökningsmetod där patienten inte behöver flyttas är inte knuten bara till 

hjärtdiagnostik. Cardiotom kan användas även för avbildning av blodflödet i hjärnan och i 

andra organ.  65 

                                                
64 M. Brunn, C-uppsats, KTH, Stockholm 2006 
65 Dianna Bone, sjukhusfysiker, projekt Cardiotom, intervju 2007-03-07 
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Tidigare jämförande studier mellan SPECT och Cardiotom visar på att båda apparater har 

likvärdig kvalitet vad det gäller avbildningen av blodflödet.66 Cardiotom är dock mycket 

billigare än SPECT och det finns studier som antyder att man skulle kunna göra stora 

ekonomiska besparingar om man inför hjärtdiagnostik med hjälp av en mobil 

gammakamera.67  

 

Införandet av ny teknik medför å andra sidan ofta stora initiala kostnader som tex kostnader 

för personalutbildning, omstruktureringar, utarbetning av nya rutiner med mera. Dessutom 

finns det andra faktorer än de ekonomiska som beslutsfattarna måste beakta vid 

investeringsbeslut. I nästa avsnitt presenterar endast en del av beslutsunderlaget – 

investeringskalkylen. 

  

 5.2 Investeringskalkylen 

5.2.1 Kalkylmetoden 

I investeringskalkylen har två metoder tillämpats – nuvärdemetoden och pay-back metoden. 

Kalkylen bygger delvis på grova och osäkra antaganden och uppskattningar, men ingen 

separat känslighetsanalys har gjorts eftersom i kalkylmodellen det går att variera olika 

grunddata och på det sättet kontrollera resultatet vid förändrade förutsättningar. Kalkylräntan 

som används i beräkningarna är den riskfria räntan för statsobligationer med löptiden 10 år, 

gällande under maj 2007. 

Först beräknades initiala kostnader knutna till grundinvesteringen – kostnader för 

personalutbildning (bilaga 10). Därefter har alla betalningsströmmar diskonterat till nuvärde, 

och bland annat har patientnyttan dvs. samhällsnyttan i form av patienters uteblivna 

produktionsbortfall värderats (bilaga 10). Alla kostnader och besparingar värderades försiktig, 

dvs. vid osäkerhet  värderades kostnader högre och besparingar lågt. Trots detta tyder 

kalkylens resultat på möjligheten till stora besparingar. Till slut beräknades en 

återbetalningstid för investeringen i Cardiotom.  

 

                                                
66 Karolinska Institutet, Enheten för medicinsk teknik, Cardiotom – a mobile tomographic gamma camera 
67 M.Brunn, C-uppsats, KTH 2006 
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5.2.2 Investeringskalkylens resultat 

Resultatet tyder på att, vid gällande förutsättningar i nuvärdeberäkningar, investeringens 

ekonomiska nytta överstiger grundinvesteringskostnaden med 14.5 mkr redan första året (se 

kalkylen nedan, utdrag för endast vissa år av utrymmesskäl) 

NUVÄRDEMETODEN År 0 1 3 5

Anskaffningskostnad 2 500 000
Beräknad ekonomisk livslängd 5
Årlig avskrivning 500 000

Kalkylränta 4,3%
Årlig annuitet 566 309
Summa räntekostnader under livslängden 331 545

Initiala kostnader

Ombyggnationskostnader 0
Personalutbildning 367 562
Kapitalkostnad (grundinvestering) 3 199 107

Ackumulerade intäkter från undersökningar 2 029 722 5 841 576 9 345 605
Ackumulerade intäkter från FoU 0 0 0
Ackumulerade besparingar för utebliven inläggning 19 387 344 55 797 126 89 266 643
Ackumulerade besparingar för uteblivna återbesök 1 265 580 3 642 362 5 827 208
Ackumulerad samhällsnytta (utebliven produktionsbortfall) 839 885 2 417 204 3 867 147
Summa årsinbetalningar 23 522 531 67 698 268 108 306 603

Ackumulerade personalkostnader 5 224 928 18 602 561 32 931 970
Ackumulerade driftkostnader 2 479 386 7 135 721 11 416 038
Summa årsutbetalningar 7 704 314 25 738 282 44 348 008

Ackumulerade betalningsöverskott 15 818 217 41 959 986 63 958 595

Restvärde 1 917 546 881 347 405 087

Investeringens nuvärde (kapitalvärde) 14 536 655 42 841 333 64 363 682

Pay-back metoden

Årliga inbetalningar 23 522 531 67 698 268 108 306 603
Årliga utbetalningar 7 704 314 25 738 282 44 348 008
Ackumulerade betalningsöverskott 15 818 217 41 959 986 63 958 595

Återbetalningstid (tid innan grundinvesteringen 
återbetalat sig med betalningsöverskott) år 0,2

dagar 74

alt.2:

Antal patienter/år 730
Betalningsöverskott per patient 21 669
Antal patienter innan investeringen återbetalats 148
Antal undersökningar/dag 2
Tid innan investeringen återbetalat sig (dagar) 74
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Efter 5 år, vilket i det här exemplet är investeringens beräknade livslängd, överstiger 

investeringens kapitalvärde 64 mkr, mycket försiktigt värderat, men troligen blir siffran 

mycket högre. Vid ovanställda förutsättningar skulle investeringen kunna återbetalas på 2.5 

månader, eller efter 148 patienter, alltså redan under det första året. Båda metoder tyder på att 

investeringen skulle vara lönsam och investeringen borde genomföras.  

Kalkylen innehåller en ekonomisk utvärdering av samhällsnytta. Att kvantitativt värdera vad 

en tydig diagnos och eventuellt tydig insatt rätt behandling skulle innebära för samhället och 

för patientens livskvalitet är svårt av flera anledningar – bland annat är det svårt att i förväg 

uppskatta när i tiden en infarkt skulle inträffa och vilka skador och följder skulle detta 

innebära för patienten och för samhället, och någon bra statistik finns ännu inte. För att 

utvärdera vad en tydig ställd rätt diagnos innebär för patientens livskvalitet skulle kräva att en 

enkätundersökning genomförs bland patienter, vilket går utanför tidsramarna för den här 

uppsatsen. Därför har författarna bestämt att endast uppskatta och beräkna värdet av patienters 

uteblivna inkomstbortfall dvs. produktionsbortfall.    

Att en snabb diagnos och tidig insatt behandling har mycket stort värde för patienterna, och 

för samhället, är det ingen tvekan om, och en bra kvalitativ behovs- och konsekvensanalys 

skulle som beslutsunderlag kunna vara avgörande för att investeringen genomförs även om 

kalkylens utfall skulle vara negativ. I det här fallet då kalkylens utfall är positiv kan kalkylen 

ses som ett stark stöd i motiveringen till varför undersökningar med Cardiotom borde kunna 

erbjudas till patienter som söker vård för oklara akuta bröstsmärtor.  

Författarna klassificerar investeringen i Cardiotom som en rationaliseringsinvestering och 

bedömer att både utfallet i kalkylen och patientnyttan borde vara avgörande faktorer vid 

investeringsbeslutet - detta utifrån vad teorin säger och utifrån hur bedömningar av 

rationaliseringsinvesteringar går till i praktiken. Förutom att en ny metod innebär 

kostnadsbesparingar för sjukvården får den inte innebära sämre vårdkvalitet för patienten. 

Den sistnämnda är mycket lättare att beskriva kvalitativt, som en del av investeringens 

behovs- och konsekvensanalys, än kvantitativt i kalkylen. Därför kan investeringskalkylen 

inte stå som ensam beslutsunderlag vid investeringar i sjukvården och en beskrivande, 

kvalitativ behovs- och konsekvensanalys måste alltid ingå i beslutsunderlaget. Författarna 

antar att, i samband med kraven på samhällsekonomiska kalkyler vid samordning av 

investeringar i framtiden, en betydande del av samhällsnytta kommer fortfarande att beskrivas 

kvalitativt, tills nödvändig statistik från datoriserade patientjournaler blir tillgänglig. 
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6 Metodkritik 
Vid närmare eftertanke har författarna kommit fram till att både studiens validitet och 

generaliserbarhet kunde ha förbättrats om lämpliga åtgärder vidtagits vid genomförandet av 

enkätundersökningen.  

 

Vid distribuering av enkäten skulle ett bättre tillvägagångssätt ha varit att först ringa till 

sjukhusen och på det sättet få fram kontaktinformation till investeringsansvariga för  

medicinsk teknik. Istället gjorde författarna så att enkäten skickades till landstingens 

brevlådor ifall e-mall adress till ekonomiledningen eller till sjukhusledningen saknades på 

sjukhusets hemsida. Även i vissa fall då direkt e-mall adress kunde hittas kunde 

enkätformuläret ”vandra” mellan olika personer tills den kom fram till investeringsansvariga. 

Författarna antar att detta är den största källan till bortfall i undersökningen.  

 

Vidare, vid utarbetningen av svarsalternativ i enkätfrågor missade författarna att ange ”vet ej” 

alternativet, vilket är troligen källa till svarsbortfall på vissa frågor – har respondenten inte 

möjligheten att svara ”vet ej” på en fråga kan man inte veta varför svaret uteblev vilket 

påverkar djupet i analysen av erhållna svar. 
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7 Slutsatser 
 

Huvudsyftet med den här studien var att undersöka hur investeringsbedömningar inom 

sjukvården görs, samt skaffa förståelse för ekonomiska utvärderingarnas roll vid 

investeringsbeslut. Delsyftet var att utarbeta en investeringskalkyl och bedöma 

kostnadseffektiviteten för införandet av Cardiotom - mobil gamma kamera för hjärtdiagnostik 

på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 

 

För att kunna svara på syftet  ställdes följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur viktiga är investeringskalkyler som underlag vid investeringsbeslut rörande 

investeringar i medicinteknik? Vilka andra faktorer kan påverka beslutet? 

 

2. Vilka kalkylmetoder och modeller används vid investeringsbedömning för 

medicinteknik? Är metoderna företagsekonomiska och systematiska, eller är de unika 

i varje beslutssituation?  

 

3. Hur kan ett investeringskalkyl för Cardiotom - mobil gammakamera för 

hjärtdiagnostik, byggas upp? Blir investeringen kostnadseffektiv?  

 

 

Efter genomförd undersökning och analysen av empirin kan författarna konstatera  att (obs -  

utan att generalisera!): 

 

1. Investeringskalkyler som underlag vid investeringsbeslut för medicinsk teknik är 

endast en del av beslutsunderlaget och har ett begränsad betydelse förutom vid 

rationaliseringsinvesteringar. Vid dessa investeringar är kalkyler tillsammans med 

patientnyttan den viktigaste beslutsfaktorn på universitetssjukhus och på akutsjukhus  

kommer de på andra plats efter patientnyttan.  

 

De andra faktorer som kan påverka investeringsbeslutet, förutom patientyttan är behov 

och investeringens konsekvenser. Miljöbedömning är någonting sjukhusen formellt 
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måste ta hänsyn till i sina investeringsunderlag, men framstår som det minst viktiga 

faktorn vid investeringsbeslut. 

 

Patientnyttan anses hos de flesta akutsjukhus som den viktigaste faktorn även vid 

beslut om andra typer av investeringar, åtföljd av  behovet och konsekvenser, medan 

kalkyler hamnar på fjärde plats.  

 

När det gäller investeringar i ny medicinsk teknik på universitetssjukhus kommer 

kalkyler på en andra plats efter behov och vid ersättnigsinvesteringar  hamnar de på en 

tredje plats både på universitetssjukhus och på akutsjukhus.  

 

2. De kalkylmetoder som används på olika sjukhus och för olika typer av investeringar är 

företagsekonomiska och i de flesta fall används på ett systematisk sätt, dvs. följer ett 

för ändamålet på sjukhusnivå bestämd kalkylmodell  Det förekommer dock fall där 

enhetliga kalkylmodeller förutom för större investeringar på  sjukhuset inte finns.  

 

De vanligaste kalkylmetoder som används på universitetssjukhus är Livstidskostnad 

(LCC) samt annuitets- och payback-metoden. På akutsjukhus används 

Internräntemetoden mest, enskilt eller i kombination med payback- och 

annuitetsmetoden. ”Egna kalkylmetoder” förekommer också. 

 

3. Investeringskalkylen för Cardiotom har gjorts med hänsyn tagen till patientnyttan  

Slutsatsen att investeringen skulle bli kostnadseffektiv baseras på beräkningar av 

investeringens nuvärde och återbetalningstid.  
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8 Förslag till vidare forskning 
 
 
I uppsatsen i kapitel 4 redogörs det bland annat för den framtida samordningen av 

investeringar i medicinsk teknik på landstingsnivå. De föreslagna samhälls- och 

företagsekonomiska utvärderingsmetoder (kalkyler) används i dag inte alls eller endast i liten 

omfattning, förutom payback-metoden. Samordningen kommer även att innebära 

centralisering av beslutsfattandet samt att sjukhus ibland blir tvungna att släppa vissa 

investeringar till förmån för ett annat sjukhus. Författarna antar att detta kan medföra 

svårigheter vid genomförandet av samordningen och medföra att förväntade 

effektiviseringseffekter med reformen inte uppnås. Samordning av investeringar i medicinsk 

teknik har redan införts i vissa andra landsting, så för att vara på den säkra sidan med 

reformens effekter föreslår författarna att en utvärdering av reformens utfall 

(kostnadseffektivitet) genomförs. Reformer inom Hälso- och sjukvården bär i sig en 

maktkonflikt mellan den politiska ledningen och vårdprofessionen, vilket kan leda till att 

vårdprofessionen  motsätter sig reformen – de vunna besparingseffekterna på de ena sidan kan 

i sådana fall gå förlorade på den andra sidan (som tex. minskad produktivitet) 
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BILAGOR 

Bilaga 1   Intervjuguide 
 
 
FRÅGOR TILL STAFFAN VIKLUND OCH ULRIKA ALMQUIST 
 
Allmänna frågor 

1. Vem beslutar/ansvarar för inköp av medicinsk teknik? 

- nyinvesteringar (större/mindre belopp, strategiska/icke-strategiska) 

- ersättningsinvesteringar (större/mindre belopp, strategiska/icke-strategiska) 

2. Har HSN, landstinget eller någon annan utanför sjukhuset någon inflytande på 

investeringsbeslut?  

3. Varifrån kommer pengarna för olika typer av investeringar? (sjukhusbudget, 

klinikernas budget, landstinget eller annat) 

4. Finns det någon planering för vilka investeringar som behövs? 

5. Finns det någon investeringsbudget? 

6. Hur stor är investeringsbudgeten, i procent av totala budgeten? 

7. Hur ser förhållandet mellan nyinvesteringar, ersättningsinvesteringar och underhåll? 

(vad satsar man mest pengar på?) 

8. Tenderar nyinvesteringar/ersättningsinvesteringar i medicinsk teknik att öka eller 

minska? 

 

Investeringsprocessen 

9. Hur ser beslutsgången vid investeringsbeslut- hur går en klinik tillväga om de vill ha 

någon ny apparat eller ersätta den befintliga? (vilka steg går man igenom för olika 

typer av investeringar?) 

10. På vilka grunder fattar man beslut, dvs. vilka faktorer tittar man på och vilka faktorer 

är mest avgörande? (för olika typer av investeringar i medicinsk teknik) 

 

Investeringskalkyler 

11. Gör man någon lönsamhetsbedömning av investeringen, dvs. gör man någon form av 

kalkyl? 

12. Används olika kalkyler för olika typer av investeringar?  

13. Används hälsoekonomiska kalkyler eller rent företagsekonomiska? 



 

  

14. Vilka kalkyler används för olika typer av investeringar. Någon exempel på hur 

kalkylerna är uppbyggda?  

15. Skillnad på kalkylernas utformning jämfört med tidigare? (olika typer av kalkyler för 

olika investeringar) 

16. Kalkylernas roll, hur viktiga är de vid olika investeringsbeslut och varför? (olika typer 

av investeringar) 

17. Skillnad på kalkylernas betydelse jämfört med tidigare? Tenderar kalkylernas 

betydelse att minska, öka eller är det oförändrat? 

 

 

FRÅGEGUIDE TILL INTERVJU MED BJÖRN-ERIK ERLANDSSON 

 

1. När startades utvärderingen av möjligheterna till samordning av investeringar i 

medicinsk teknik inom Stockholms läns landsting? 

2. Finns det tidigare erfarenheter med samordning av investeringar i medicinsk teknik 

från  andra landsting? 

3. Hur samordningen kommer att se ut – vem kommer att fatta investeringsbeslut och för 

vilka investeringar? 

4. Vad som kommer att ingå i beslutsunderlaget och vilka investeringskonsekvenser 

kommer att väga tyngst vid beslutsfattandet?  

5. Vilken betydelse kommer investeringskalkyler att ha och vilka kalkylmetoder kommer 

att användas? 

6. Vilka faktorer blir avgörande för att samordningen av investeringar ska fungera på 

bästa möjliga sätt? 

  



 

  

Bilaga 2   Organisationsschema för Karolinska 
universitetssjukhuset 
 

 

 



 

  

Bilaga 3   Organisationsschema för Danderyds sjukhus 
 

 

 



 

  

Bilaga 4   Investeringsunderlag  - Karolinska 
universitetssjukhuset 

 



 

  

Bilaga 4 – sida 2 
 



 

  

Bilaga 4 – sida 3  

 



 

  

Bilaga 5   Investeringskalkyl – Danderyds sjukhus 
 

Bilaga 5 – sida 2 

INVESTERINGSKALKYL

Resultatenhet:

Kontaktperson (namn, tel):

Objekt: Ultraljud

Driftstart (år,mån): Klassificering:

Strategisk x

ersättning

nyinvestering

ÅRSKOSTNAD (tkr)

inkl moms

Före Efter

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Räntor/avskrivningar

Personalkostnader

Hyreskostnader

Leasingkostnader

Övriga driftkostnader

Intäkter

Summa 0 0 0 0 0 0

Effekt på andra VO

bilaga 4



 

  

 
 

 

Beräkning investeringskostnader vid avskrivning på 10 år

OBS! Fyll i de grå fälten!

Enhet:

Investering: Ultraljud

Pris ekkl moms

Pris inkl moms (25%) 0

Ränta 4,5%

Avskrivningstid
Avskrivning påbörjas,   
månad (jan=1; feb=2...)

År Avskrivning Ränta
Värde vid årets 

början
Avskrivningar + 

Ränta

1 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



 

  

Bilaga 6   Investeringsäskande – Region Skåne  

INVESTERINGSÄSKANDE - UTRUSTNING

OBS! När blanketten fyllts i fullständigt

måste den sparas med exakt detta namn:

ORGANISATION

* 1. Förvaltning:

* 2. Verksamhetsområde/klinik/enhet/motsv:

* 3. Kostnadsställe (i kod och text):

ÄSKANDE / OBJEKT / PRIORITET

* 4. Benämning investeringsobjekt:

* 5. Utrustningskategori:

* 6. Prioritet:

* 7. Antal äskade utrustningsobjekt:

* 8. Á-pris per utrustningsobjekt, tkr, exkl moms:

* 9. Prisuppgift hämtad från:

DELSUMMA UTRUSTNING:

* 10. Eventuella initiala installations- och ombyggnadskostnader, tkr, exkl moms:     

Totalt investeringsäskande:

BAKGRUND / MOTIVERING

* 11. Är äskandet en ersättningsanskaffning?: Ja Nej

12. Ska befintlig utrustning avyttras eller skrotas?: Ja Nej Om "Nej" motivera kort i punkt 16.

13. Inventarienummer i Medicinsk tekniks inventariesystem 

     för befintlig utrustning som ska ersättas:

* 14. Innebär äskandet att ny medicinsk teknologi införs alt. en utökning av

     befintlig verksamhet alt. att befintlig teknologi används

      inom nytt användningsområde?: Ja Nej

15. Särskilda hänsyn:  Patientrisk   Övrig säkerhet   Gammal teknologi    Haveririsk Patientvinster

 Effektivisering/rationalisering   Miljö/arbetsmiljö    Myndighetskrav/Skyddsärende

* 16. Sammanfattande motivering och bakgrund till äskandet lämnas i detta textfält:   Ja   Nej

0,0

0,0

_.XLS

Välj verksamhetsområde/klinik/enhet/motsv:

Välj huvudsaklig utrustningskategori:

Universitetssjukhuset i Lund

Välj huvudsakligt alternativ:



 

  

Bilaga  6 – sida 2 
 

 

 

PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN - KOSTNADSREDOVISNING

17. Avskrivningstid (år) - automatiskt genererad utifrån vald urustningskategori:

18. Avskrivningstid (år) - verksamhetsanpassad:

19. Årlig medelkapitalkostnad, tkr, som följd av investeringen (internränta 5,5%):

20. Förändrad årlig medelkapitalkostnad, tkr, som följd av investeringen (internränta 5,5%):

21. Förändrad årlig personalkostnad, tkr, som följd av investeringen:

22. Förändrad årlig lokalkostnad, tkr, som följd av investeringen:

23. Förändrad årlig service- och underhållskostnad, tkr, som följd av investeringen:

24. Förändrad årlig IT-kostnad, tkr, som följd av investeringen:

25. Förändrad årlig övrig kostnad, tkr, som följd av investeringen:

26. Förändring av annan verksamhets årliga kostnader, tkr, som följd av investeringen:

27. Förändrad årlig regionextern intäkt, tkr, som följd av investeringen:

KONTAKTPERSONER

Kontaktpersoner vid verksamhetsområdet för objektet:

Namn tfn (ej obl.)

*

* 29. Verksamhetschef: som beslutat om äskandet:

* 30. Ekonom: som tagit del av äskandet:

Övriga kontaktpersoner för objektet:

31. Medicinsk teknik: Tagit del av äskandet:

32. MA-Skåne: Tagit del av äskandet:

33. IT-stratgiska avd/motsv: Tagit del av äskandet:

34. Regionfastigheter/motsv: som vidimerat ev. inst.-/byggkostnad:

*) Obligatorisk uppgift När äskandet fyllts i skickas filen med e-post till Peter N Nilsson

(Peter.N.Nilsson@Skane.se)

BLANKETTEN ÄR OFULLSTÄNDIGT IFYLLD! ÄSKANDET 
KOMMER INTE ATT BEHANDLAS!

 

28. Kontaktperson:

INVESTERINGSÄSKANDE - UTRUSTNING



 

  

Bilaga 6 - Bilaga till Investeringsäskande   

 

 
 
Medicinsk teknologiutvärdering ska lämnas som bilaga till Investeringsäskande i bifogade 
textfält enligt nedanstående mall om något av följande villkor är uppfyllt: 
 
* Investeringsutgiften överstiger 5 mkr 
* Investeringen inte är en ren ersättningsanskaffning 
* Investeringen innebär att ny ny medicinsk teknologi införs 
* Investeringen innebär att befintlig verksamhet utökas 
* Investeringen innebär att befintlig teknik används inom nytt område 
 
 
 
MALLEN (på 5 sidor): 
 
1 Medicinska verksamhetsskäl  
 
Finns dokumenterat behov av att använda äskad medicinsk teknologi (MT)?  
- Referenser? 
 
Finns dokumenterad effekt av äskad MT som uppfyller dokumenterat behov? 
- Referenser? 
 
Inom vilka områden och på vilket sätt är äskad MT bättre än befintlig MT? 
- Beskriv skillnaderna (typ och storlek) 
- Beskriv skillnaderna ur perspektiven diagnostik, behandling, omvårdnad och profylax 
 
Ger äskad MT eventuella rationaliseringsvinster i vårdkedjan? 
 
Kräver införandet av äskad MT specifika etiska överväganden? 
 
 
2 Metodbedömning 
 
När bedöms äskad MT vara implementerad och i klinisk drift? Krävs innan dess en test- eller 
övningsperiod? 
 
Finns äskad MT implementerad på annat sjukhus i Sverige eller utomlands och vilka 
dokumenterade erfarenheter finns (forskning, kvalitetsregister)? 
 
Är äskad MT rekommenderad av Socialstyrelsen eller annan central hälsomyndighet? 

INVESTERINGSÄSKANDE - UTRUSTNING

Totalt äskande:

Medicinsk teknologiutvärdering (MTU) avseende:

0



 

  

3 Patientunderlag 
 
På vilka indikationer bedöms den äskade MT användas? 
- Patienter från Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen hela landet? 
 
 
Patienteffekter  
 
Finns risker, biverkningar eller annan oönskad effekt av äskad MT? 
 
Har äskad MT andra konsekvenser för patienterna än ovan hälsorelaterade (sociala, yrkes- och 
sysselsättningsrelaterade)? 
 
 
4 Samutnyttjande med/påverkan på andra enheter inom och mellan distrikt, 
regionspecialitet mm 
 
Vilka parter förutom äskande verksamhetsområde/avdelning är involverade i förslaget? 
 
Vilka andra parter (kliniker, verksamheter, avdelningar, sjukhus m fl), som inte är involverade 
i äskandet, är direkt eller indirekt berörda? 
 
Beskriv ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för övriga involverade, direkt eller 
direkt berörda parter (lab, röntgen, anestesi- och intensivvård, försörjning, administration etc), 
om äskandet beviljas.  
 
 
Personalinverkan 
 
Har äskad MT konsekvenser för medarbetarna (förändrat personalbehov, informationsbehov, 
utbildning, arbetsmiljökonsekvenser etc)? 
 
 
 
5 Lokalanpassning/installation/tekniska krav 
 
Beskriv eventuella installations- och ombyggnadsarbeten som uppstår till följd av äskad MT. 
 
Beskriv i övrigt vilka tekniska krav äskad MT har på t ex byggnad, installationer, säkerhet, 
service, tillgänglighet etc. 
 
Hur finansieras investeringen? 
 
Beskriv eventuella förändrade driftskostnader och -intäkter som uppstår till följd av äskad 
MT. 
- Hur finansieras dessa? 
 
Konsekvensbeskrivning om investeringen uteblir 
 
Beskriv konsekvenserna om investeringen uteblir. 



 

  

Bilaga 7  Enkät - Frågeformulär 
 

 
 
 

INVESTERINGSBEDÖMNING I SJUKVÅRDEN - ENKÄT 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Medicinteknisk ekonom programmet vid 
Karolinska Institutet och Södertörns högskola.  
 
Nu skriver vi ett examensarbete och skulle behöva information kring hur investeringar i 
medicinsk teknik inom er landsting går till.  
  
Uppsatsen handlar om investeringsbedömningen i sjukvården - om vilka faktorer är 
avgörande vid investeringsbeslut kring medicinsk teknik, samt om investeringskalkylernas 
uppbyggnad och deras betydelse vid beslutsfattandet. 
  
Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni eller någon annan investeringsansvarig  skulle kunna 
bistå oss med informationen och besvara frågorna i frågeformuläret som följer.. 
 
Frågeformuläret består av 5 frågor.  
Varje fråga kan besvaras genom att sätta ett ”X” och/eller skriva ett belopp i tabellen under 
frågan. Självklart går det även bra att besvara frågorna i fri text om Ni föredrar så eller om Ni 
upplever att alternativen i tabellerna inte stämmer in på er verksamhet.  
 
 
Tack på förhand! 
  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Marina Culo, marinaculo@gmail.com, tel: 073 - 495 59 28 
Angelos Mumtsidis, angelos9876@hotmail.com,  tel: 073 - 736 74 57 
  
Medicinteknisk ekonom programmet http://www.medtek.ki.se/education/mmt 
Programansvarig: Lars Gösta Hellström, tfn: 08-585 837 59 



 

  

Sjukhus/landsting:  ______ 

Respondentens befattning: ______ 
 
 
 
1. Hur stor är verksamhetens totala budget respektive investeringsbudgeten? Var god fyll 

i belopp i Mkr i den tomma rutan under respektive budget i tabellen nedan. 
 

INVESTERINGSBUDGET (i Mkr) Total budget 

Total  
investerings 
budget  

För 
medicinsk 
teknik totalt 

Nyinvestering 
i medicinsk  
teknik 

 
För IT 

för hela 
verksamheten     
(i Mkr) 

     

 
 
 
2. Finns det en investeringsplan för medicinsk teknik i verksamheten och i så fall för hur 

lång period och för vilka investeringar? Fyll i uppgifterna i tabellen nedan. 
 

 
 
 
3. Vilka kalkylmetoder använder ni i era investeringskalkyler för medicinsk teknik? 

Ange metod/metoder för varje typ av investering genom att skriva ett ”x” i tabellen. 
 

          Invest. typ 

Kalkyl 

Nyinvesteringar – 
ändrad inriktning  

Nyinvesteringar 
– expansion 

Ersättnings- 
investeringar 

Rationaliserings-
investeringar 

Payback-tid     

Nuvärdemetod     

Annuitetsmetod     

Internräntemetod     

Annat (ange vad)  
 

    

 
Invest.plan 
finns för: 

över x kronor 
(ange belopp nedan) 

för x antal år framåt  
(ange perioden nedan) 

Alla investeringar   

Ersättningsinvesteringar   

Rationaliseringsinvesteringar   

Nyinvesteringar   



 

  

4. Vem/vilka inom verksamheten fattar beslut om investeringar i medicinsk teknik? 
Ange genom att skriva ”x” eller belopp i tabellen nedan. Flera celler på en och samma 
rad kan fyllas i.  

 

        Investeringar 
 
 
Besluts- 
fattare 

 Alla 
 
(skriv ”X” 
nedan) 
 

Strategiska 
 
(skriv ”X” 
nedan) 

Sjukhus- 
övergripande 
(skriv ”X” 
nedan) 

Över x  
kronor  
(ange belopp  
nedan) 

Under x  
kronor 
(ange belopp 
nedan) 

Klinikchef      

Divisionschef      

Sjukhusdirektör      

Medicinteknisk 
avdelning 

     

Landstinget      

Annan  
(ange vem) 
 

     

 
Om möjligheten finns, skulle ni kunna maila till oss ett exempel på en investeringskalkyl? 
 
 
 

5. Vilka faktorer tar ni mest hänsyn till vid investeringsbeslut för medicinsk teknik? För 
varje typ av investering rangordna de faktorer som ingår i ert investeringsunderlag 
genom att skriva en siffra i de tomma cellerna, där ”1” betyder ”viktigast”. 

 

         Invest. typ 
 
Faktorer 

Nyinvesteringar – 
ändrad inriktning  

Nyinvesteringar 
– expansion 

Ersättnings- 
investeringar 

Rationaliserings-
investeringar 

Behov (motiv)     

Konsekvenser     

Invest.kalkylen     

Patientnyttan     

Miljöbedömning     

Annat (ange vad)  
 

    

 

Tack för att Ni tog er tid att besvara frågorna!!! 

 
Era eventuella kommentarer till frågorna:  



 

  

Bilaga 8  Enkäten – Bortfallsanalys 
 
 

 

Bortfallsanalys 1
Nettourvalets

Population Nettourval Population Nettourval avvikelse

Universitetssjukhus 8 5 16,7% 41,7% 25,0%
Akutsjukhus 40 7 83,3% 58,3% -25,0%

Total 48 12 100,0% 100,0%

Bortfallsanalys 2 Alla sjukhus Un.sjukhus Akutsjukhus

Population 48 8 40
Urval 48 8 40
Svarsfrekvens 12 5 7
Svarsfrekvens % 25,0% 62,5% 17,5%
Bortfall % 75,0% 37,5% 82,5%

Bortfallsanalys 3
Nettourvalets

Antal vårdplatser Population Nettourval Population Nettourval avvikelse

600 - 700 3 1 37,5% 20,0% -17,5%
900 - 1 200 3 2 37,5% 40,0% 2,5%
1600 1 1 12,5% 20,0% 7,5%
Över 2 000 1 1 12,5% 20,0% 7,5%

Total 8 5 100,0% 100,0%

Bortfallsanalys 4
Nettourvalets

Antal vårdplatser Population Nettourval Population Nettourval avvikelse

Över 600 3 1 7,5% 14,3% 6,8%
500 - 600 6 3 15,0% 42,9% 27,9%
400 - 500 5 0 12,5% 0,0%
300 - 400 4 2 10,0% 28,6% 18,6%
200 - 300 4 0 10,0% 0,0%
100 - 200 7 0 17,5% 0,0%
Upp till 100 5 0 12,5% 0,0%
Landsting = 1 enhet 6 1 15,0% 14,3% -0,7%

Total 40 7 100,0% 100,0%

Enkäten har skickats till alla enheter i populationen. Detta innebär att bruttourvalet är lika stort som 
populationen - därför anges inte bruttourvalet i nedanstående bortfallsanalys

Antal enheter Antal enheter i %
Andelar av universitets- och akutsjukhus

Antal enheter Antal enheter i %
Sortering av akutsjukhus efter antal vårdplatser

Sortering av universitetssjukhus efter antal vårdplatser
Antal enheter Antal enheter i %



 

  

Bilaga 9   Sammanställning av enkätsvar 
 

 

ID ID
01 11 Södersjukhuset AB
02 12 Torsby sjukhus
03 13 Sjukhuset i Varberg
04 14 Skaraborgs sjukhus
05 15 Södra Älvsborgs sjukhus

16
17 Danderyds sjukhus

ID US IB MT NMT IT SB IB/SB MT/IB NMT/MT IT/IB

01 177,3 177,3 83 20 6 000 3,0% 100,0% 46,8% 11,3%
02 81 80 2 900 2,8% 98,8%
03 301 210 51 15 10 500 2,9% 69,8% 24,3% 5,0%
04 175,5 158 41 5 500 3,2% 90,0% 25,9%
05 325 220 45 11 000 3,0% 67,7% 20,5%

3,0% 85,3% 29,4% 8,1%
Antal svar 5 5 4 2 5 5 5 4 2
Bortfall i % 0% 0% 20% 60% 0% 0% 0% 20% 60%

ID AS IB MT NMT IT SB IB/SB MT/IB NMT/MT IT/IB

11 100 50 30 30 2 800 3,6% 50,0% 60,0% 30,0%
12
13 30 20 5 4 1 015 3,0% 66,7% 25,0% 13,3%
14 75 45 7 6 3 000 2,5% 60,0% 15,6% 8,0%
15
16 67,5 51,5 2,5 2 069 3,3% 76,3% 3,7%
17 59 23 6,3 15,8 2 000 3,0% 39,0% 27,4% 26,8%

3,0% 58,4% 32,0% 16,4%
Antal svar 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Bortfall i % 29% 29% 43% 29% 29% 29% 29% 43% 29%

Alla sjukhus 3,0% 71,8% 30,7% 12,2%
Antal svar 10 10 8 7 10 10 10 8 7
Bortfall i % 17% 17% 33% 42% 17% 17% 17% 33% 42%

MT = Investeringsbudget för medicinsk teknik
NMT = Budget för nyinvesteringar i medicinsk teknik

IT = Budget för investeringar i IT

GenomsnittAS

Övriga sjukhus
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Universitetssjukhuset Örebro
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Universitetssjukhuset i Lund
Karolinska univesitetssjukhuset

AS = Akutsjukhus

SB = Total sjukhusbudget

GenomsnittUS

Genomsnittalla

Förteckning över sjukhusorganisationer som svarade på enkäten och deras ID

Universitetssjukhus

ID = Sjukhusets kod i enkäten
US = Univesitetssjukhus

IB = Total investeringsbudget för sjukhuset

Budget (Mkr) Budgetandelar i %

Fråga 1: Hur stor är sjukhusets totala budget respekive investeringsbudgeten?

Gävle sjukhus



 

  

 

Investeringsplan

Investeringstyp 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17

Alla 3 5 3 3
Alla > 20 tkr 1-4
Alla > 40 tkr 3 5
Alla 40 tkr - 5 Mkr 1
Alla > 100 tkr 5 5
Alla > 200 tkr 5
Alla > 5 Mkr 3
Röntgen 10
Ersättninsinvesteringar 3-4
Rationaliseringsinvest. 2
Nyinvesteringar 2
Ingen investeringsplan X

Fråga 2: Finns det en investeringsplan för medicinsk teknik på sjukhuset och i så fall för 

Antal år
ID Universitstssjukhus ID Akutsjukhus

               hur lång period och för vilka investeringar?

Typvärde = 3 år Typvärde = 3 år och 5 år
(3 ggr 3 år) (3 ggr 3 år och  5 år)  

 
 
 

 

Kalkylmetod NI NE EI RI NI NE EI RI NI NE EI RI

Annuitet (A) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Payback (P) + A 1 1 1 1 1 1 1 1
Internräntemetoden (I) 1 1 1 1 1 1 1 1
Internränta (I) + P 2 1 2 1 0 0
P + A + I 1 1 0 0 1 1
Nuvärdemetoden (N)
Resultatkalkyl + N 1 1 1 1 1 1 1 1
Livskostnadskalkyl 2 2 2 2 2 2 2 2
Egen metod 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Ingen 1 2 2 2 1 2 2 2

Total 5 5 5 5 7 7 7 7 12 12 12 12

Tabellen visar antal sjukhus som använder en viss kalkylmetod

Alla sjukhus

Fråga 3: Vilka kalkylmetoder använder ni i era investeringskalkyler?

Investerings typInvesterings typ
Universitetssjukhus Akutsjukhus
Investerings typ

NI = nyinvesteringar för änddrad inriktning
NE = nyinvesteringar. för expansion
EI = ersättningsinvesteringar
RI = rationaliseringsinvesteringar



 

  

Investeringsbeslut

Investeringar 01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17

Alla D/Sd S L I/Sd Sd I/Sd
Alla < 20 tkr D
Alla > 20 tkr Sd
Alla < 40 tkr K/M
Alla > 40 tkr Sd
Alla  < 80 tkr K
Alla < 500 tkr K
Alla < 1 Mkr D
Alla 80 tkr - 2 Mkr D
Alla 40 tkr - 5 Mkr K/Sd
Alla 500 tkr - 5 Mkr Sd
Alla > 5 Mkr L
Alla 2 - 8 Mkr Sd
Alla > 8 Mkr Ss
Alla 1 - 10 Mkr S
Alla 5 - 10 Mkr Ss
Alla > 10 Mkr S/L
Strategiska S
Sjukhusövergripande M

Ss = Sjukhusstyrelse
M = Medicinteknisk avdelning
L = Landstinget
I = "Investeringsgruppen"

Beslutsfattare

Klinikchef
Divisionschef
Sjukhusdirektör
Sjukhusledning
Sjukhusstyrelse
Medicinteknisk avd.
Landstinget
Investeringsgruppen

Typåvärde

Fråga 4: Vem / vilka på er sjukhus fattar beslut om investeringar i medicinsk teknik?

Beslutsfattare
ID Universitstssjukhus ID Akutsjukhus

K = Klinikchef
D = Divisionschef
Sd = Sjukhusdirektör
S = Sjukhusledning (sjukhusdirektör + styrelse)

Universitetssjukhus Akutsjukhus Total

2 4

2

1

3
3
3
1

2
1
6
1

Sd

2

4
9
4
2

0

0

2
1

Förekomsten av olika beslutsnivåer (antal gånger)

2
3
2

D, Sd, S Sd



 

  

Bilaga 10 Investeringskalkyl för Cardiotom 
 

Isotop Drift Bildtydning
Antal dagar 5 1 5
Antal timm/dag 8 8 8
Antal utbildningstimmar 40 8 40

Antal personer 12 12 15
Antal kurstillfälle 1 1 1
Antal pers./kurstillfälle 12 12 15

Genomsnittlig månadslön 32 850 32 850 64 700
Snitt arbetstimmar/månad 170 170 170
Snitt timlön pers. 193 193 381
Pers.bortfall täcks kostnadsfritt upp till 0% 0% 0%
Produktionsbortfall personal 92 753 18 551 228 353

Antal interna föreläsare 1 1 1
Total antal föreläsningstim alla föreläsare 40 8 40
Antal  kurstillfälle 1 1 1
Snittt månadslön interna föreläsare 40 000 40 000 40 000
Snitt arbetstimmar/månad 170 170 170
Snitt timlön föreläsare 235 235 235
Produktionsbortfall föreläsare 9 412 1 882 9 412

Total produktionsbortfall 102 165 20 433 237 765

Kostnad externa föreläsare/timme 0 0 800
Antal timmar 0 0 9
Kostnad externa föreläsare 0 0 7 200

Utbildningskostnad / kurs 102 165 20 433 244 965

Total utbildningskostnad 367 562

Personalutbildning

 



 

  

Besparingar jämfört med idag

Årliga inbetalningar År 1 3 4 5 6 7 8 10
Antal patienter/år 730 730 730 730 730 730 730 730
Debbitering för  undersökning 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
Summa Intäkter från undersökningar 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000

Intäkter från FoU 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa inbetalningar från unders. och FoU 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000 2 117 000

Kostnad för inläggning på Kardiologen/dag 27 700 27 700 27 700 27 700 27 700 27 700 27 700 27 700
Sparad inläggningsdag 1 1 1 1 1 1 1 1
Antal patienter som läggs in efter Cardiotom 0 0 0 0 0 0 0 0
Besparingar för utebliven inläggning 20 221 000 20 221 000 20 221 000 20 221 000 20 221 000 20 221 000 20 221 000 20 221 000

Uteblivna återbesöks undersökningar

Kostnad för återbesök på hjärtmottagning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Antal återbesök efter Cardiotom 70 70 70 70 70 70 70 70
Besparingar för uteblivna återbesök 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

Summa besparingar 21 541 000 21 541 000 21 541 000 21 541 000 21 541 000 21 541 000 21 541 000 21 541 000

Summa årsinbetalningar 23 658 000 23 658 000 23 658 000 23 658 000 23 658 000 23 658 000 23 658 000 23 658 000

Årliga utbetalningar
Personalkostnader (inkl. soc.avgifter)

Antal dagar då undesökningen utförs/vecka 5 7 7 7 7 7 7 7

Antal dagar då undersökningen utförs/år 260 360 360 360 360 360 360 360

Antal sjukskötersketimmar/dygn 8 24 24 24 24 24 24 24
Snitt  timlön sjuksköterska 193 193 193 193 193 193 193 193
Kostnad sjuksköterskor 401 440 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520

Antal BMA timmar/dygn 24 24 24 24 24 24 24 24
Snitt BMA timlön 193 193 193 193 193 193 193 193
Kostnad BMA 1 204 320 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520 1 667 520

Antal läkartimmar/dygn 24 24 24 24 24 24 24 24
Snitt timlön läkare 381 381 381 381 381 381 381 381
Kostnad läkare 2 377 440 3 291 840 3 291 840 3 291 840 3 291 840 3 291 840 3 291 840 3 291 840

Antal timmar sjukhusfysiker/dygn 24 24 24 24 24 24 24 24
Snitt timlön sjukhusfysiker 235 235 235 235 235 235 235 235
Kostnad sjukhusfysiker 1 466 400 2 030 400 2 030 400 2 030 400 2 030 400 2 030 400 2 030 400 2 030 400

Summa personalkosntader 5 449 600 8 657 280 8 657 280 8 657 280 8 657 280 8 657 280 8 657 280 8 657 280

Driftkostnad

Isotopkostnad / undersökning 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Serviceavgift beredning av radiofarmaka/unders. 200 200 200 200 200 200 200 200
Service/underhållskostnader Cardiotom 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Lokalkostnad 0 2 3 4 5 6 7 9
Summa driftkostnader 2 586 000 2 586 002 2 586 003 2 586 004 2 586 005 2 586 006 2 586 007 2 586 009

Summa utbetalningar 8 035 600 11 243 282 11 243 283 11 243 284 11 243 285 11 243 286 11 243 287 11 243 289

Samhällsnytta
Utebliven inläggning (antal arbetstimmar) 8 8 8 8 8 8 8 8
Utebliven återbesök (antal arbetstimmar) 4 4 4 4 4 4 4 4
Värde av 1 arbetstimme (kr) 100 100 100 100 100 100 100 100
Sparad produktionsbortfall / patient 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Total sparad prodkutionsbortfall / år 876 000 876 000 876 000 876 000 876 000 876 000 876 000 876 000

Betalningsöverskott 16 498 400 13 290 718 13 290 717 13 290 716 13 290 715 13 290 714 13 290 713 13 290 711

Kalkylränta 4,3%
Förväntad livslängd (år) 1 3 4 5 6 7 8 10
Betalningsöverskott nuvärde 15 818 217 11 713 738 11 230 813 10 767 796 10 323 869 9 898 244 9 490 166 8 723 789
Summa nuvärde betalningsöverskott 15 818 217 41 959 986 53 190 798 63 958 595 74 282 464 84 180 708 93 670 874 111 493 575
Restvärde 2 000 000 1 000 000 500 000 500 000 400 000 300 000 200 000 0
Nuvärde restvärde 1 917 546 881 347 422 506 405 087 310 709 223 425 142 809 0  
 
 


