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Avstämning ekonomi arbetsfördelning 

cancer

• Överenskommelse ED (RSL 2017-12-08)

• Säkerställa rimlig överensstämmelse mellan RJL:s

och LKL:s kostnader i förhållande till ersättning 

• KPP-avstämning 2017 visar på god 

överensstämmelse LKL och högre kostnader än 

intäkter RJL

• Förslag: ingen ytterligare ekonomisk reglering



Utvidgad avtalsmodell 2019 

• Utvidgad avtalsmodell och ekonomiska 

konsekvenser

• Förändringar US 

• Kvarvarande frågor



Utvidgad avtalsmodell        

Grundprincip

- Ekonomiska spelregler ska inte försvåra patientrörlighet

- Fast och rörlig del (65/35 som helhet)

- Gemensamt pris rörlig del

- Kostnadsskillnader regleras i fast del

- Få undantag (översyn nuvarande US-modell)

Omfattar inte

- Primärvård

- Rättspsykiatriavtal



RÖ

RJL LKL

13 mkr

6 mkr

Totala ekonomiska flöden (enligt avtalsmodell)



Fast del och pris 2019 – förslag      A

Fast del 2019 RÖ RJL LKL

RÖ - 290,8 229,2

RJL 29,5 - 3,3

LKL 8,6 7,7 -

Tillkommer rörlig del:

Gemensamt DRG 1,0-pris 59.077 kr (35% = 20.677 kr)

Förslag:

Etablera ersättningsmodell enligt förslag. Bedömning om låg risk

Utvecklingsarbete:

Förbättra kvaliteten i KPP-kalkyler

Hög kvalitet registrering diagnoser, åtgärdskoder

Belopp i mkr



RJL LKL

Inväxling av tidigare helt rörliga produkter i avtalsmodell 4,5 6,1

(heart-mate, NO och neonatal, cancerläkemedel)

Inväxling av tidigare helt fasta produkter i avtalsmodell 1,3 1,0

(strokejour, psykiatri)

Vård i Norrköping och Motala med i avtalsmodell 1,1 0,5

(utanför avtalsmodell med rörlig debitering)

Effekt KPP-avräkning 8,3 10,2

Förändringar avtalsmodell US                 B



Rekommendationer från regional ekonomigrupp

• Index baseras på LPIK maj i stället för idag LPIK 

oktober

• Fast ersättning klinisk neurofysiologi utgår ur 

avtalet och ersätts enligt principer för medicinsk 

service (rörligt) 

Kvarvarande frågeställningar                   C



Skandion

Hur räta upp de ekonomiska problemen ?

- Abonnemang ökar till 70%

- RÖ 1,7 mkr, RJL 1,3 mkr och LKL 0,9 mkr

- Pris per fraktion indexeras

- Viss möjlighet till rabatt vid ökade volymer

Fortsatt process

- Förankring i sjukvårdsregionerna

- KAS tar fram budget som beslutas i mitten av 

september (12/9)

- Respektive region/landsting lyfter upp reviderat avtal för 

beslut i RF innan årsskiftet



Remisshantering

Bakgrund

Synpunkter från RMPG ortopedi om förtydliganden och 

förenklingarav nuvarande remissregelverk

Resultat

Regelexperter har tagit fram gemensamt dokument

Förslag

Konsultremiss anses räcka (så kallad betalningsförbindelse 

behöver inte skickas till mottagande vårdenhet)

Respektive huvudman säkerställer rutiner för sjukresor. 

Betalningsförbindelse hanteras internt.



Investeringsplaner

Från SVN:

Se över möjligheterna att samordna investeringar i tyngre 

utrustning. Idag sker samverkan inom medicinteknisk utrustning 

och läkemedel.

Förslag - Som ett första steg:

Inhämta och redovisa respektive huvudmans investerings-

planer 2019-2021på ett enhetligt sätt. 

Uppdrag ges till sjukvårdsregional ekonomigrupp. 

Därefter tas ställning hur vi går vidare inom sjukvårdsregionen.


