
 

TJÄNSTESKRIVELSE                
Samverkansnämnden  

Handläggare Datum  
Ekonomigruppen 2022-06-02 –03  

 

Komplettering regional prislista 2022-07-01 

Förslag till beslut 
Att från 2022-07-01 införa föreslagna ändringar i den regionala prislistan 
enligt förslag från Region Uppsala, Region Örebro län och Region Dalarna.  

Sammanfattning 
Den regionala prislistan uppdateras i sin helhet till årsskiftet, och enligt 
överenskommelse ges möjlighet till justeringar vid halvårsskiftet.  
 
I Uppsalas prislista tillkommer Moyamoya som nationell högspecialiserad 
vård (befintliga produkter ges ny rubrik). Lekterapi i samband med 
behandling på Skandionkliniken läggs till enligt beslut av nationell 
arbetsgrupp för barncancer.  
Region Örebro anmäler ny produkt för läkemedelsprovokation inom 
kardiologi.  
Region Dalarna återför produkter som ströks vid årsskiftet då BUP-
verksamhet LOVades. Ätstörnings- och familjeenheten inom BUP omfattas 
inte av LOV och behöver därför kunna använda dessa.  
Förändringarna är avstämda med vårdavtalsgrupp och ekonomidirektörer.   
 
Bilagor 

Komplettering Region Uppsala 
Komplettering Region Örebro 
Komplettering Region Dalarna 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare Datum Diarienummer
Ekonomigruppen 2021-11-08 

Regionala prislistan 2022

Beslut

- att från och med 1 januari 2022 ska den regionala prislistan utgöras
av de av ekonomidirektörsgruppen framtagna prislistorna enligt
bilagor.

- att prisjusteringar under 2022 hanteras av Samverkansnämndens
arbetsutskott

Sammanfattning

Regionerna i sjukvårdsregionen har för 2022 tagit fram prislistor 
uppräknade enligt samma beräkningsgrund som använts för det av 
Samverkansnämnden antagna regionvårdsavtalet. 

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 prislista. 
För Universitetssjukhuset Örebro är poängpriset för DRG 69.464 kr och för 
övriga sjukhus i sjukvårdsregionen 62.852 kr. 
I tecknade avtal om vård vid universitetssjukhus mellan regioner i Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion redovisas förutsättningarna för pris i avtalen, och är 
således en fråga för avtalsparter.

Parterna har redovisat sina uppdaterade prislistor och redogjort för 
eventuella nya eller ändrade produkter, som bland annat kan vara baserade 
på förändrade behandlingsmetoder eller förändrade förutsättningar i 
materialkostnader. 
Exempel på avsteg/nyheter är nedanstående: 

- Region Uppsala: ny avdelning och pris för intermediärvård, ändrade
priser för paket inom kardiologi, klin fysiologi och reuma, ny
produkt hjärteko Enköping

- Region Örebro: onkologin stryker vissa produkter och namnändrar
och förtydligar andra, ny produkt för musikterapeut habilitering
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