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Regionala prislistan 2018
I enlighet med Samverkansnämndens beslut om direktiv avseende framtagande av regional prislista
2018 har landstingen/regionerna i sjukvårdsregionen räknat fram uppdaterade prislistor.
Enligt direktiven ska SKL:s oktoberprognos för LPIK exkl. läkemedel användas för uppräkning, denna
gång har dock septemberprognosen fått användas då SKL ändrat prognospublicering.
Akademiska sjukhuset tillämpar en patientspecifik prislista för sluten somatisk utomlänsvård. Vid
sjukvårdsregionens övriga sjukhus debiteras sluten somatisk utomlänsvård på basis av Nord-DRG.
Några undantag finns och framgår av respektive landsting/regions prislistor.
För Universitetssjukhuset Örebro är poängpriset för DRG 53 420 kr och för övriga sjukhus i
sjukvårdsregionen 51 730 kr.
I tecknade avtal om vård vid universitetssjukhus mellan landsting och regioner i Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion 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 avsteg/nyheter är nedanstående:
- Region Uppsala: reproduktionscentrum och käkkirurgi har delat upp några paketpriser för
differentierad prissättning efter resursåtgång, käkkirurgin harmoniseras med plastikkirurgins
produkter, ambulansflyg och –helikopterverksamhet har harmoniserat beräknings- och prismodell
med Värmland och Dalarna och debiterar MFT (Main Flight Time), namnändringar och 0kronorskoder har lagts till i prislistan för tydligare information, läkemedel för särdebitering
presenteras på egen lista.
- Region Västmanland: produktkatalogen för Vuxenpsykiatri har setts över och räknats om enligt KPP,
Kostnad Per Patient.
- Region Örebro län: kompletterande produkt fertilitetsenhet
- Region Gävleborg övergår till DRG-debitering av dagkirurgi och operationsminuter, vilket är en
anpassning till digital fakturabilaga.
- Landstinget Dalarna: komplettering av produkter som saknats, t ex medicinsk fotvård, provtagning,
neurofys.
Landstingens möjligheter att frånskilja patientavgifter vid utomlänsbesökare gör att regionens
prislistor för vissa landsting är netto- och för andra bruttoprislistor. I prislistorna framgår vilken
modell respektive landsting/region använder sig av.
Samverkansnämnden föreslås besluta
att från och med 1 januari 2018 ska den regionala prislistan utgöras av de av vårdavtalsgruppen
framtagna prislistorna enligt bilagor.
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