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Ersättningsmodell

1.1

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen består av Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region
Kronoberg och södra delen av Region Halland (kommunerna Halmstad, Laholm
och Hylte).

1.2

Beslut och giltighet

I enlighet med riksavtalet har överenskommelsen fastställts av Södra
Regionvårdsnämnden. Därmed kan överenskommelsen tillämpas även för
landsting utanför Södra sjukvårdsregionen.
Det är delegerat till Avtalsgruppen, med utsedda förhandlare för respektive
huvudman i Södra sjukvårdsregionen, att under löpande år göra förändringar i
prislistan. Förändringar publiceras på Södra Regionvårdsnämndens webbplats,
sodrasjukvardsregionen.se.

1.3

Prismodell

1.3.1 Allmänt
Inom Södra sjukvårdsregionen tillämpas en abonnemangsmodell, från år 2016, i
enlighet med beslut i Södra Regionvårdsnämnden 2015-10-30, § 43.
För beskrivning/underlag för prissättning av sluten och öppen vård tillämpas i
huvudsak NordDRG CC-logik 2017 - sluten respektive öppen vård. Undantag från
detta redovisas i kapitel 1.3.6. Priserna räknas upp med LPIK efter faktiska tal och
efter SKL´s prognos i oktober. För priser och ersättningar 2017 innebär detta en
uppräkning från 2015 till 2016 på 2,7 % och från 2016 till 2017 på 2,6 %.
Skånes universitetssjukhus (SUS) tillämpar DRG-debitering med undantag för de
verksamheter som är uppräknade under 1.3.6.1. Dessa markeras i prislistan.
1.3.2 Sluten somatisk vård
För SUS och Blekingesjukhusets Thoraxcentrum tillämpas kostnadstrimning. För
övriga sjukhus/verksamheter tillämpas vårddagstrimning.
1.3.3 Öppen vård vid somatiska sjukhus
För öppen vård tillämpas NordDRG CC logik 2017 avseende läkarbesök.
SUS och Blekingesjukhusets Thoraxcentrum, tillämpar kostnadstrimning. För övriga
sjukhus/verksamheter tillämpas DRG utan kostnadstrimning.
Besök hos övriga vårdgivare debiteras enligt prislista kap 2.1.1.2 och 3.2.
1.3.4 Övrig verksamhet
För övrig verksamhet tillämpas specifika principer enligt prislistan.
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1.3.5 Bilaterala avtal
Bilaterala avtal mellan parterna i regionen kan medföra att vård debiteras
annorlunda än vad som redovisas i denna överenskommelse. Bilaterala avtal finns
tillgängliga på Södra Regionvårdsnämndens webbplats, sodrasjukvardsregionen.se.
1.3.6 Undantag
1.3.6.1 Undantag från DRG-tillämpning
Från DRG-tillämpning undantas vid/inom:
Samtliga sjukhus:
• Medicinsk rehabilitering vid enhet för rehabiliteringsmedicin
• Robotkirurgi, åtgärdskod ZXC96
• Öppen vård vid onkologisk klinik
• Öppen vård; team eller annan vårdgivare (ej läkare); se prislistan
Skånes universitetssjukvård, verksamhet som avser/vård för:
• ”Ofullständiga vårdtillfällen”, dvs vårdtillfällen där patienten antingen skrivits in
från annat sjukhus och/eller skrivits ut till annat sjukhus eller avlidit
• Cochleaimplantationer
• Barnhjärtkirurgi
• Barnonkologi
• Minnessjukdomar
• Transplantationsverksamhet (hjärta, lungor, stamcell och njurar)
• Handkirurgi
• Plastikkirurgi
• Kärlkirurgi/-medicin
• Käkkirurgi
• HIV-vård
• Deep brain stimulation
• Yrkesdermatologi
• Reproduktionsmedicin
• Cystisk fibros i öppen vård
Se debiteringsprinciper Skånes universitetssjukvård 2.1.1.1.
Övriga sjukhus/verksamheter
• Högspecialiserad sjukvård
Verksamhet som anges under kapitel 3.1 i prisdokumentet
! Tryckkammarverksamhet i Karlskrona och Helsingborg
! Thoraxcentrum Blekingesjukhuset
! EECP och Refraktär angina i Kristianstad
! Spinal stimulering i Kristianstad
! Onkologisk sluten vård i Växjö
! Trafikmedicinsk utredning i Växjö
! Broskcellstransplantation vid Hallands sjukhus
! Kapselendoskopi av tunntarmen vid Hallands sjukhus
• Länssjukvård och all verksamhet inom psykiatri (inkl rättspsykiatrisk verksamhet)
enligt tabeller i avsnitt 3.2 i prisdokumentet
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1.3.6.2 Tilläggsdebitering av läkemedel
Tilläggsdebitering kan medges mellan berörda parter då det är uppenbart att priset
för aktuellt DRG inte innehåller en rimlig kostnad för insatt läkemedel men det kan
endast ske efter en dialog mellan säljande sjukhus/landsting och köpande landsting.
Anmälan ska också göras till Avtalsgruppen.

1.4

Priser och ersättningar

Med ”Priser och ersättningar 2016” avses av Södra Regionvårdsnämnden 2015-12-04
§ 56 fastställda ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2016”.
Vid uppräkning till 2017 av dessa priser eller annat av Avtalsgruppen fastställt
värde/pris/krontal används som huvudprincip: Landstingsprisindex med
kvalitetsjusterade löner (LPIK) exkl läkemedel enligt SKL på:
• 2,7 % för 2016
• 2,6 % för 2017
Beräkning av priser 2017:
Verksamhet
Beräkning pris 2017
Abonnemang inom
50 % av genomsnittet av
Södra sjukvårdsregionen
fakturerat belopp år 2015,
simulerad självkostnad 2016**
och 2017, allt uppräknat
med LPIK till 2017 års nivå.
DRG-ersatt verksamhet
SUS

Krontal 48960 uppräknat med
Index 2017 (1,026).

Priser SUS, Thoraxcentrum, Efterkalkylerade priser 2015 *
Blekingesjukhuset,
index 2016 (1,027) *
Onkologiska kliniken vid
index 2017 (1,026).
Centrallasarettet i Växjö
och Rättspsykiatri i
Växjö
DRG-ersatt verksamhet
Krontal 2016 *
övriga
index 2017 (1,026).

Kommentar
Gäller SUS, Thoraxcentrum,
Blekingesjukhuset,
Onkologiska kliniken vid
Centrallasarettet i Växjö
(enbart Blekinge) och
Rättspsykiatri i Växjö.
50 % ersätts via
abonnemang inom Södra
sjukvårdsregionen.
50 % ersätts via
abonnemang inom Södra
sjukvårdsregionen.

Kapitel 1.6 i regionala
priser.

Regionalt forskningsstöd,
Utbildning och
Regionala konsulter
Övrig vård vid övriga
sjukhus

Priser och ersättningar 2016 *
index 2017 (1,026).

Kapitel 2.2-2.4 i regionala
priser.

Efterkalkylerade priser 2015 *
index 2016 (1,027) *
index 2017 (1,026) eller
Priser och ersättningar 2016 *
index 2017 (1,026).

Kapitel 3.1-3.2 i regionala
priser.

Primärvård/allmänmedicin
offentlig och privat vård
Övrig offentlig vård

Priser och ersättningar 2016 *
index 2017 (1,026)
Priser och ersättningar 2016 *
index 2017 (1,026).

Kapitel 4.1 i regionala
priser.
Kapitel 4.2 i regionala
priser.
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