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Stockholm-Gotland

Utomlänsprislista 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ersättningsprinciper för Region Stockholm-Gotland
Utomlänsprislistan omfattar i år perioden 1 januari till 31 dec 2014.
Från och med år 2006 ersätts såväl sluten- som öppenvård i SLL enligt NordDRG och samma
relativa kostnadsviktlista som gäller inom SLL tillämpas för utomlänspatienter. Från och med
år 2014 baseras utomlänsprislistan på Nationell viktlista som tas fram av Socialstyrelsen.
Denna baseras på 1,1 milj. vårdtillfällen motsvarande kostnader på ca 50 Mdr och ca 10 milj.
besök till en kostnad av ca 27 Mdr.
Inom den slutna akutsomatiska slutenvården tillämpas kostnadsytterfall. Detta innebär att i de
fall vården av en patient överstiger den beräknade kostnadsytterfallsgränsen för ett enskilt
DRG, så debiteras den faktiska kostnaden för hela vårdtillfället. I utomlänsprislistan anges
kostnads ytterfallsgränser i kronor. Se bilaga 1a.
Från de principer som tillämpas inom SLL görs för utomlänspatienter följande undantag.
Följande undantag tillämpas av Stockholm läns landsting
Vård av regionsjukvårdskaraktär vid Karolinska Universitetssjukhuset
För vård av regionsjukvårdskaraktär tillämpar Karolinska Universitetssjukhuset klinikspecifika
fasta priser eller kostnad per patient (KPP). Enligt bilaga 2, del A.
För övrig vård enligt bilaga 1a (sluten vård) och 1b (öppenvård) Utomlänspriser för NordDRGCC 2014.
Vård vid S:t Eriks Ögonsjukhus
För vård vid S:t Eriks Ögonsjukhus tillämpas klinikspecifika självkostnadspriser enligt
bilaga 3.
Vård vid Capio S:t Görans sjukhus
Vid Capio S:t Görans sjukhus görs följande tilläggsfakturering avseende DRGH26A ”Stor
reimpl/ledprotesop på arm, Mycket komplicerad” samt DRGH26E ”Stor reimpl//ledprotesop,
utan komplikation”:
1) Vid användande av omvänd axelprotes (Delta) tilläggsfaktureras merkostnad för implantat
med 25 000 kr.
2) Vid användande av ”custom made” Delta-protes tilläggsfaktureras faktisk proteskostnad.
.
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Övrig öppenvård
Övrig öppenvård debiteras enligt bilaga 4.
Ambulans- och helikoptertransporter
Ambulans-, helikopter och övriga flygtransporter debiteras enligt bilaga 5
Ersättningsnivåer
Visby lasarett har en helt annan situation än andra sjukhus i regionen då de under några korta
sommarmånader har en hög efterfrågan på sjukvård och då i stor utsträckning ifrån
utomlänspatienter.
Poängpris 2014 (pris för vikt 1,0)
Stockholms läns Landsting

48 167 Kr

Gotland

52 034 Kr

Bilagor:
Bilaga 1a Utomlänspriser för Nord DRG-CC, Slutenvård 2014
Bilaga 1b Utomlänspriser för Nord DRG-CC, Öppenvård 2014
Bilaga 2 Karolinska Universitetssjukhuset Utomlänsprislista 2014
Bilaga 3 Utomlänspriser för S:t Eriks Ögonsjukhus 2014
Bilaga 4 Utomlänsprislista för övrig öppenvård 2014
Bilaga 5 Utomlänsprislista avseende ambulans- och helikoptertransporter 2014

