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Presentatör
Presentationsanteckningar




Uppdrag
 
Att ta fram förslag på ett nytt avtal inkl. pris och ersättningssystem med 
giltighetstid 2021-01-01 – 2024-12-31 med möjlighet till förlängning 12 månader 
i taget, samt att avtalet ska utökas till att omfatta både universitetssjukhusvård och 
länssjukvård i sjukvårdsregionens regioner. 
 
Utvärderingen av avtalet ligger till grund för förändringar i ett nytt avtal. De 
paragrafer som kommer att kräva mest bearbetning är: 
 
§ 1  Avtalets omfattning 
§ 8  Verksamhetsgaranti – tillgänglighet 
§10  Vård enligt avtalet och samspelet utanför sjukvårdsregionen 
§14  Pris- och ersättningsystem 
§18  Ersättning vid tjänsteköp avseende länssjukvård utanför 

universitetssjukhusen 
 
Förändringar i Pris- och ersättningsmodellen ska hanteras gemensamt med 
ekonomidirektörsgruppen. 
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Avtalet
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Avtalet kan delas in i 4 delar där första delen är §2 till §9 Från remiss till avslutat vårdtillfälle.Andra delen §10 till §13 ledning, styrning och uppföljningSedan kommer §14-19 olika ersättningar utanför själva vårdtillfället och faktureringErsättningsmodellen avser ge förutsättningar för: - en riskspridning av fasta kostnader och för variationer i kostnader för högspecialiserad vård mellan de sju regionlandstingen - att naturliga svängningar mellan år inte ska föranleda full effekt för den fasta delens reala storlek Modellen avser att stärka det som avses ”regiongemensamt” men samtidigt inte förhindra de förändringar och trender mot en lokalt utvecklad sjukvård som naturligt sker inom övriga delar av sjukvården. §20-25 Administrativa paragrafer



Förslag
Två bilagor till samverkansavtalet:
-Vård vid universitetssjukhus inkl. ersättningsmodell
-Vård vid länssjukhus inkl. ersättningsmodell

Anledning till separata bilagor:
Går inte att separera högspecialiseradvård och länssjukvård i systemen (produktion/ekonomi).
Gränsdragningen förändras i takt med vårdutveckling.
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Förslag
Två bilagor till samverkansavtalet:
-Vård vid universitetssjukhus inkl. ersättningsmodell
-Vård vid länssjukhus inkl. ersättningsmodell

Anledning till separata bilagor:
Går inte att separera högspecialiseradvård och länssjukvård i systemen (produktion/ekonomi).
Gränsdragningen förändras i takt med vårdutveckling.
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Förslag

§1 Avtalets omfattning
§ 8  Verksamhetsgaranti – tillgänglighet
§10  Vård enligt avtalet och samspelet utanför sjukvårdsregionen
§14 Pris- och ersättningsystem
§18 Ersättning vid tjänsteköp avseende länssjukvård utanför universitetssjukhusen
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§1 Avtal för vård vid universitetssjukhus, inklusive tillhörande tjänster som utbildning och konsultationer. §8 Gemensamma produktionsplaneringen. §10 Tas bort, och landar i gemensam produktionsplanering§14 Inte klart, har möte 20 dec med ED§18 Flyttas till bilaga vård vid länsjukhus



Förslag bilaga:
Vård vid universitetssjukhus inkl. ersättningsmodell

§14 Pris- och ersättningsystem
I Appendix 1 Pris och ersättningsmodell regleras hur så väl prislistor ska tas fram som hur ersättningssystemet är 
utformat för avtalets innehåll. 

Hanteras gemensamt med ED.
 Storlek på abonnemang

 Ytterfall

 Några verksamheter som ska undantas från DRG

 Särdebiteringar

 Strategiska verksamhetsförändringar

 Effektiviseringar
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Fortsatt process
Ta fram förslag på bilaga Vård vid länssjukhus
Ta fram förslag på ersättningsmodeller

Förslag klart april 2020
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Regional prislista 2020

I enlighet med Samverkansnämndens beslut om direktiv avseende framtagande av 
regional prislista 2020 har regionerna i sjukvårdsregionen räknat fram uppdaterade 
prislistor. Enligt direktiven ska SKL:s oktoberprognos för LPIK exkl. läkemedel användas 
för uppräkning.

LPIK i oktober 2,9 %
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Regional prislista 2020

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 regions prislistor.

I tecknade avtal om vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion redovisas förutsättningarna för prisjustering i avtalen, och är 
således en fråga för avtalsparterna.
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Regionala prislistan
• Prislistorna för samtliga sjukhus utom Akademiska är uppräknade med LPIK 2,9 %

- Poängpriset för Universitetssjukhuset Örebro är DRG 56 561 kr
- Poängpriset för övriga sjukhus i sjukvårdsregionen är DRG 54 766 kr

• Gemensamma priser för primärvård, ambulans och helikopter är uppräknade med 2,9 % 
• Priserna för digitala vårdtjänster ligger kvar efter SKL´s rekommendation
• Akademiskas prislista räknas upp med 4,45 % (2,9 % LPIK + 1,55 % fastighetsinvestering)
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Samverkansnämnden föreslås besluta

att från och med 1 januari 2020 ska den regionala prislistan utgöras av de av vårdavtalsgruppen och 
regiondirektörsgruppen framtagna prislistorna enligt bilagor. 

att prisjusteringar under 2020 hanteras av Samverkansnämndens arbetsutskott, och

att regiondirektörsgruppen får i uppdrag att ta fram en analys och modell för tillämpning av 
effektivitetskrav.
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