Datum: 2021-01-11
AS Dnr: AS2021-XX
NRF Dnr:
096/20

Bilaga 1 Ekonomiska villkor
Avtal för akut och remitterad vård år 2020–2023 mellan Norra sjukvårdsregionförbundet och Akademiska
sjukhuset, Region Uppsala.
De ekonomiska villkoren i denna bilaga gäller från och med 2021-01-01 till och med 2023-12-31
Bakgrund:
Sjukvårdsregionen Mellansverige har under 2019 och 2020 arbetat med avtal för perioden 2021–2024.
Akademiska har haft som målsättning att till år 2021 och den nya avtalsperioden med Sjukvårdsregionen
Mellansverige omarbeta prislistan.
Den nya prislistan ska spegla självkostnaden för de hälso- och sjukvårdstjänster kunden köper av Akademiska.
Detta förändrar förutsättningarna för utrymme till volymrabatter såsom är avtalat i ekonomibilagan för år 2020
mellan NRF och Akademiska.
Parterna har under hösten 2020 diskuterat den omarbetade prislistan samt de ekonomiska villkoren i
ekonomibilagan för år 2021 och den återstående avtalsperioden.
Ersättningsprinciper för år 2021–2023
Vårdtjänster faktureras enligt Akademiska sjukhusets prislista som årligen fastställs av Sjukvårdsregionen
Mellansverige. https://www.xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se/prislista/
Parterna är överens om att NRF ersätter Akademiska för vårdtjänster enligt prislista för respektive år enligt
ovan. Prisreduktion kopplat till volym sker enligt nedan.
Årsvolym

Prisreduktion

0 - 85 Mnkr Ingen rabatt utgår
> 85 Mnkr

-10% på den årsvolym som överstiger 85 Mnkr.

Undantag för det som ej är rabattgrundande utan ersätts med faktisk kostnad:
• NRF:s nyttjande av Akademiskas helikopter och flygambulans (ersätts enligt bilaga till prislista)

•
•

Implantat, dyrare läkemedel enligt bilaga till prislistan samt medicinsk service, så som ”skickeprover”
och PET-undersökningar, som särdebiteras
Nationell högspecialiserad vård

Uppföljning
Ekonomibilagan ska årligen följas upp enligt nedan:
• Akademiska sjukhusets kostnadsnivå jämfört med övriga universitetssjukhus mätt i kronor/ DRG 1.0
• Uppföljning av KPP jämfört med fakturerat belopp för den vård som den Norra sjukvårdsregionen
nyttjat hos Akademiska sjukhuset.
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