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Datum

Planerings- och ekonomiavdelningen

2019-10-04

Prislista för öppen- och sluten vård, undersökningar
och åtgärder vid hälso- och sjukvårdens samt
folktandvårdens inrättningar i Värmland, avseende
utomlänspatienter m fl (Riksavtalet)
2020-01-01 - 2020-12-31

Prissättningen av somatisk öppenvård, slutenvård och psykiatri tillämpas enligt
NordDRG-CC:s viktlista enligt Socialstyrelsen, vilket är en överenskommelse i
Uppsala - Örebro - regionen. Poängpriset i regionen är satt till 54 766 kr.
Ytterfallsersättning
Tilläggsdebitering kan vara aktuellt om vårdtillfällets sammanlagda kostnader överstiger
kostnadsytterfallsgräns. Överskrids ytterfallsgränsen för vårdtid kan
vårdtidsyttefallsersättning debiteras. Gränser för kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall
framgår av viktlistorna.
Läkemedel, hjälpmedel och medicinskt material
Tilläggsdebitering för läkemedel för specifika DRG
B780 Läkemedel i Ögonregionen O
I övrigt kan tilläggsdebitering vara aktuellt då det är uppenbart att priset för DRG inte
innehåller en rimlig kostnad för läkemedel, hjälpmedel eller medicinskt material.
Medicinsk service
Medicinsk service ingår i gällande priser om de utföres i samband med
besöket/behandlingen. I annat fall debiteras medicinsk service enligt separat prislista.
Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig.
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Öppen vård
Inom Landstinget i Värmland gäller generellt följande priser för öppenvård om dessa inte
återfinns under respektive klinik/vårdenhet eller om andra avtal ej föreligger. Det gäller
även för vård på distans.
Pris
Anm
Läkarbesök vid sjukhusansluten mottagning och inom
primärvården
2 079 kr /besök
1)
Sjukvårdande behandling vid sjukhusansluten
mottagning och inom primärvården

693 kr /behandling 1)

Anmärkningar
1) Då hjälpmedel förskrivs tillkommer debitering för hjälpmedel enligt leverantörernas listpriser.
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Område slutenvård
Pris

Anm

Onkologi
Stereotaktisk behandling

83 095 kr /behandling

Smärtcentrum
Smärtbedömning läkare inför op.
Bedömning av psykolog inför op.
Uppföljning/omprogrammering av inläggn. SCS
läkare
Läkemedelspåfyllning syncromed smärtpump
läkare och ssk
Inläggning av spinal stimuleringsutrustn. (SCS)
Justering av spinal stimuleringsutrustning
Batteribyte av spinal stimuleringsutrustning
Op.-inläggning av intratekal smärtpump
Byte av intratekal pump
Op.-borttagande av intratekal pump
Uppföljning/justering och omläggning av SCS,
sjuksköterskebesök

2 623 kr /besök
2 124 kr /besök
2 623 kr /besök
3 873 kr
14 995 kr
14 995 kr
14 995 kr
14 995 kr
14 995 kr
14 995 kr

/besök
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

2) 3)
3)
3)
2) 3)
3)

1 250 kr /besök

Patienthotellet
Övernattning

2 006 kr /dygn

4)

Anmärkningar
2) Tillkommer debitering för patienthotell
3) Tillkommer debitering för implantationsutrustning och material
4) Egenavgiften är frånräknad. Kostnaden faktureras separat från vårdkostnaden.

Område öppenvård
Pris

Anm

Rättspsykiatri
Vårddagskostnad

7 797 kr /vårddag

Tilläggsdebitering enligt självkostnad sker vid behov, i händelse av exempelvis långvariga
övervak eller extra dyra läkemdel.
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Folktandvården
Pris

Käkkirurgi
Utredning
Undersökning, normal
Undersökning, enkel
Kontroll som enda åtgärd, per besök
Avdelningsbesök
Sjukdomsbehandlande åtgärd
Dentoalveolär op., enkel
Dentoalveolär op., normal
Dentoalveolär op., omfattande
Biopsi
Bentransplantat från haka/ramus
Bentransplantat från höft
Fraktur, sluten reposition med bågförband
Fraktur, öppen resposition, normal
Fraktur, komplicerad
Anomalioperation SRO
Anomalioperation Le Fort I Osteotomi
Anomalioperation bimaxillär
Anomalioperation segmentosteotomi
Anomalioperation Steinhäuser

Anm
5)

4 030 kr
2 015 kr
1 358 kr
921 kr
1 553 kr
2 301 kr
2 303 kr
4 064 kr
5 631 kr
2 106 kr
9 231 kr
38 869 kr
6 447 kr
13 857 kr
35 954 kr
21 508 kr
21 508 kr
35 842 kr
28 669 kr
9 231 kr

Anmärkningar
5) Narkos, vårdplats, osteosyntes-, benaugmentations- och implantatmaterial,
tandteknikerkostnad samt distraktionsapparatur debiteras separat. Röntgen tillkommer och
debiteras enligt tandvårdstaxan. Implantatoperationer följer gällande tandvårdstaxa.
Behandlingskostnad för jourtid räknas upp med 25 %.

