1.4

Priser och ersättningar

Med ”Priser och ersättningar 2018” avses av Södra Regionvårdsnämnden 2017-11-30 §
52 fastställda ”Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2018”. Vid
uppräkning till 2019 av dessa priser eller annat av Avtalsgruppen fastställt
värde/pris/krontal används som huvudprincip: Landstingsprisindex med
kvalitetsjusterade löner (LPIK) exkl läkemedel enligt SKL på:
• 3,8 % för 2018
• 2,9 % för 2019
Beräkning av priser 2019:
Verksamhet
Beräkning pris 2019
Abonnemang inom
50 % av genomsnittet av
Södra sjukvårdsregionen
simulerad självkostnad
(förhandlad nivå) 2017**,
2018 och 2019, allt uppräknat
med LPIK till 2019 års nivå.

Kommentar
Gäller SUS, Thoraxcentrum
vid 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.

DRG-ersatt verksamhet
SUS

Krontal 57 947 kr uppräknat
med index 2019 (1,029).

Priser SUS, Thoraxcentrum
Blekingesjukhuset,
Onkologiska kliniken vid
Centrallasarettet i Växjö
och Rättspsykiatri i
Växjö
DRG-ersatt verksamhet
Övriga (exklusive distanskontakter)

Efterkalkylerade priser 2017 *
index 2018 (1,038) *
index 2019 (1,029).

Regionalt forskningsstöd,
Utbildning och
Regionala konsulter
Övrig vård vid övriga
sjukhus (inklusive
distanskontakter).

Priser och ersättningar 2018 *
index 2019 (1,029).

Kapitel 2.2-2.4 i regionala
priser.

Efterkalkylerade priser 2017 *
index 2018 (1,038) *
index 2019 (1,029) eller
Priser och ersättningar 2018 *
index 2019 (1,029).
Debitering enligt interna
modeller. Digitala besök samma
pris som år 2018.
Priser och ersättningar 2018 *
index 2019 (1,029).
Priser och ersättningar 2018 *
index 2019 (1,029)
eller enligt faktiska utlägg -6 %.
Enligt faktiska utlägg -6 %.

Kapitel 3.1-3.2 i regionala
priser.

Priser enligt tandvårdsförsäkringen i respektive landsting.

Kapitel 6 i regionala priser.

Primärvård/allmänmedicin
offentlig och privat vård
Övrig offentlig vård
Övrig privat vård
Övriga specialiteter –
Privat vård
Specialisttandvård

Nationell prospektiv viktlista med Kapitel 1.6 i regionala
nationellt krontal 56 786 kr
priser.
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Kapitel 4.1 i regionala
priser.
Kapitel 4.2 i regionala
priser.
Kapitel 4.3 i regionala
priser.
Kapitel 5 i regionala priser.
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Solidariskt finansierade
verksamheter
Ersättning till donatorssjukhus
Hjälpmedel

Priser och ersättningar 2018 *
index 2019 (1,029).
Enligt nationell överenskommelse
Faktureras enligt självkostnad.

Ambulans
Andra transporter

90 kr/km. Lägsta ersättning
20 km = 1800 kr.
Självkostnad debiteras.

Övrig verksamhet

Dokumenterad självkostnad.

Kapitel 7.1 i regionala
priser.
Kapitel 7.2 i regionala
priser.
Kapitel 7.3 i regionala
priser.
Kapitel 7.3 i regionala
priser.
Kapitel 7.3 i regionala
priser.

För patienter från Södra sjukvårdsregionen tillämpas en abonnemangsmodell. Denna innebär
att ersättningen till 50 % utgår via abonnemang och resterande ersättning utgår med 50 % av
priserna enligt föreliggande prislista. Det är Skånes universitetssjukhus, Thoraxcentrum vid
Blekingesjukhuset, Onkologiska kliniken vid Centrallasarettet i Växjö (gäller enbart Blekinge)
och Rättspsykiatri i Växjö som omfattas av abonnemangsmodellen.
Abonnemanget 2019 beräknas som 50 % av genomsnittet för simulerad självkostnad
(förhandlad nivå) 2017-2019** allt uppräknat med LPIK till 2019 års kostnadsnivå. Åren
därefter beräknas på samma sätt men med ett års förskjutning.
Abonnemangsersättning 2019 utgår enligt nedanstående tabell, tkr:

Blekinge
Halland
Kronoberg
Skåne
Summa

Skåne
Kronoberg
SUS Rättspsykiatri
95 674
15 715
109 568
16 763
109 369
30 069
314 612
62 547

Kronoberg
Blekinge
Onkologi Thoraxkirurgi
9 242
550
31 791
2 724
9 242
35 065

Summa
120 631
126 881
141 160
32 793
421 465

** Självkostnad 2017 beräknas utifrån kostnad och produktion 2015 som räknas upp
med LPIK för år 2016 och 2017. På motsvarande sätt beräknas självkostnad 2018
och åren framöver.

1.5

Tillämpningsregler

1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar
Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med
regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen inkl norra Halland.
För patienter från landsting utanför Södra sjukvårdsregionen sker för SUS och
Medicinsk Service ett procentuellt tillägg motsvarande landstingens gemensamma
ersättning för FOU-tid (oförändrat 1 %), som ersätts separat inom Södra
sjukvårdsregionen. För alla taxor sker en anpassning av indexeringen till 2019 i övrigt
(2,85 %). Det totala procentuella tillägget blir därmed 3,85 % för SUS och Medicinsk
Service och 2,85 % för övriga sjukhus/huvudmän 2019.
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