Regionala prislistan 2019
I enlighet med Samverkansnämndens beslut om direktiv avseende framtagande av regional prislista
2019 har landstingen/regionerna i sjukvårdsregionen räknat fram uppdaterade prislistor. Enligt
direktiven ska SKL:s oktoberprognos för LPIK exkl. läkemedel användas för uppräkning.
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 54 967 kr och för övriga sjukhus i
sjukvårdsregionen 53 223 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: koder för ny verksamhet och flytt av verksamhet, några koder kopieras till annat
verksamhetsområde, slutenvård överförs till dagsjukvård (avser främst inomlänspatienter).
- Region Västmanland: nytt pris för bup-avdelning på grund av lägre beläggningsgrad.
Habiliteringscentrum justerar priser utifrån självkostnadsberäkningar.
- Region Gävleborg inför högre pris för primärvårdsbesök Ljusdals närsjukhus på grund av utökat
uppdrag jämfört med annan primärvård.
- Landstinget Dalarna: hörcentralens priser sänks, priser på gastro omfördelas för mer korrekt pris
per produkt
Indexuppräkning: Värmland, Örebro, Sörmland
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.
Prisjusteringar under pågående år föreslås hanteras av Ledningsgruppen.
Samverkansnämnden beslutade 2018-12-06
att från och med 1 januari 2019 ska den regionala prislistan utgöras av de av vårdavtalsgruppen
framtagna prislistorna enligt bilagor.
att prisjusteringar under 2019 hanteras av samverkansnämndens arbetsutskott.

