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Regionala prislistan 2017
I enlighet samverkansnämndens beslut om direktiv avseende framtagande av regional prislista
2017 har landstingen och regionerna i sjukvårdsregionen framräknat uppdaterade prislistor för
respektive landstings/regions verksamheter.
Akademiska sjukhuset tillämpar en patientspecifik prislista för sluten somatisk utomlänsvård.
Vid regionens övriga sjukhus debiteras sluten somatisk utomlänsvård, med få undantag, på
basis av NordDRG. De undantag som finns från detta framgår av respektive
landstings/regions prislistor.
För universitetssjukhuset Örebro är priset för DRG 1,0 = 51 560 kr och för övriga sjukhus i
sjukvårdsregionen 49 930 kr.
I tecknade avtal om regionsjukvård m.m. redovisas förutsättningarna för prisjustering i
avtalen och är således en fråga för avtalsparterna.
Parterna har redovisat sina uppdaterade prislistor och redogjort för eventuella avsteg från den
indexbaserade uppräkningen per landsting och verksamhet. Dessa avsteg kan bland annat vara
baserade på förändrade behandlingsmetoder eller förändrade förutsättningar i
materialkostnader.
Exempel på, men inte fullständig listning, är nedanstående för respektive landsting:
Landstinget Dalarna – produktkatalogen har setts över och priser omräknats med hjälp av
uppgifter från KPP-systemet. KPP=Kostnad Per Patient.
Landstinget i Uppsala län – några nya produkter har tillkommit för att bättre differentiera
prissättningen efter resursåtgång. Käkkirurgiska kliniken kommer under 2017 börja med
minutregistrering och debitera enligt plastikklinikens produktkoder. Under 2017 kommer
även ambulansflyget harmonisera prismodell med ambulanshelikopterverksamheten, innebär
debitering efter minuter istället för kilometer.
Landstinget Västmanland – i likhet med övriga landsting har priserna för medicinsk service
exkluderats ur prislistan. Öppenvården debiteras nu enligt NordDRG.
För Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna har modellen för
ambulanshelikoptertransporter ändrats. Grunden för debitering är effektiv flygtid istället för
omhändertagande tid. Under 2017 påbörjas ett arbete med harmonisering av prissättningen
mellan ambulanshelikoptrarna i Värmland, dalarna och Uppsala.
 Transporter – den gemensamma listan för vägambulans har kompletterats med priserna för
ambulanshelikopter och ambulansflyg.
Landstingens möjligheter att frånskilja patientavgifter vid utomlänsbesökare gör att regionens
prislistor för vissa landsting är netto- och för andra bruttoprislistor.

Samverkansnämnden föreslås besluta
att från och med den 1 januari 2017 ska den regionala prislistan utgöras av de av
avtalsgruppen framtagna prislistorna enligt bilagor.
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