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Regionala prislistan 2016
I enlighet samverkansnämndens beslut om direktiv avseende framtagande av regional prislista
2016 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. Priset för DRG 1,0 = 48 660 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:
• Gävleborg – uppräkning med index samt en ny prestation nämligen dyslexiutredningar
• Uppsala – Stor omräkning av prislistan.
Självkostnadsmodell – all vårdpersonal fördelas på prissatta vårdprodukter där
verksamheten har identifierat vilka och hur många kompetenser samt vilken tid de
lägger på att producera respektive vårdprodukter
• Västmanland – Ser över möjligheterna att övergå till DRG även i öppenvården.
Förberett två prislistor, men lägger en för beslut nu enligt befintlig modell.
• För Värmland. Utöver uppräkningen enligt LPIK (2,6 %) har följande ändringar
gjorts:
Specifikation av priser för lab och röntgen är borttagen och ersatt med en generell text
med hänvisning till separat prislista.
Tillägg att öppenvårdspriserna även gäller för vård på distans
Tillägg att akutbil debiteras enligt gällande priser för ambulanstransporter
Landstingen har dessutom en gemensam prislista avseende vägambulanser. Den är uppräknad
med index och avrundad till hela kronor.
Vidare har landstingen beslutat införa enhetliga priser för primärvård med pris för läkarbesök
på 1.850:- och för sjukvårdande behandling på 620:-.
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 2016 ska den regionala prislistan utgöras av de av
avtalsgruppen framtagna prislistorna enligt bilagor.
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