Dialysekonomi – ett aktuellt ämne
Handelshögskolan i Göteborg har studerat

”Vad kostar en dialysbehandling?”
Två studenter på Handelshögskolan, som studerat ekonomi i fem år, har som
examensarbete på masternivå studerat kostnaden för dialysbehandling på
sjukhus, PD/Hem-HD och har därefter räknat ut verklig kostnad
med över 600 parametrar. Från företagets sida har vi initierat studien genom att intressera ekonomistudenter för just denna fråga då
sjukvårdsekonomi allmänt är något många har synpunkter på. Vi
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Handelshögskolan i Göteborg är ett av de mest välrenommerade
lärosätena i Sverige med stort internationellt anseende. Studenterna har haft professionella handledare under ett helt år från
skolan för att kunna genomföra examensarbetet.
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Intresserad av att ta del av arbetet
och se vad dialys verkligen kostar?

Arbetet omfattar flera hundra sidor men vi har fått möjlighet att med Handels
högskolans hjälp göra en presentation där man kan se vad de gjort och resultatet som visar kostnaderna på ett pedagogiskt sätt.
Vi tror att det är väldigt viktigt att man kan få ett tydligt besked om vad en
dialys kostar och genom det fundera kring vilka delar man kan påverka eller
inte påverka. När man från olika håll får krav på besparingar mm är det också
viktigt att ha fakta att visa upp.

Vill du att vi skall komma och göra en presentation?

Dialysekonomi
på sjukhus och i hemmet

Hör av dig till oss så bokar vi in en dag och tid.
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Nordic Medcom är ett svenskt företag som levererar NxStage Hem-HD och CRRT-system, dialysprodukter för
kronisk och akut dialys samt kärlkatetrar till sjukhus i Norden och Baltikum. Vi har en väl utbyggd organisation
för produktutveckling, marknadsföring, kundsupport, teknisk service och snabba direktleveranser – till våra kunder.

6000	

PD-‐‑dialys	
Fresenius  5008  OnLine  Plus  -‐‑  sjukhusmaskin	

5000	

Fresenius  HemHD  5008S	

4000	

NxStage	

3000	
2000	
1000	
0	

Dialysmetod	

Nordic Medcom AB, Box 491, 501 13 Borås.
Telefon: 033-22 88 58. Fax: 033-22 88 59.
E-post: info@nordicmedcom.se
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