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Bilaga 1 Ekonomiska villkor 

Avtal för akut och remitterad vård år 2020-2023 mellan Norra sjukvårdsregionförbundet och 

Akademiska sjukhuset, Region Uppsala. 

 

Bakgrund:  

De ekonomiska villkoren i denna bilaga gäller för år 2020.  

 

Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar för närvarande med kommande avtal för perioden 2021-

2024. Akademiska har som målsättning att till år 2021 och den nya avtalsperioden med Uppsala-

Örebro sjukvårdsregion omarbeta prislistan. Den nya prislistan ska anpassas så att grundrabatterna 

kan fasas ut. Det innebär att Akademiska från och med år 2021 önskar ha prislista utan utrymme 

för volymrabatter såsom i nuvarande avtal mellan NRF och Akademiska. 

 

Arbetet med Akademiskas prislista 2021 är påbörjat, slutgiltigt beslut fattas av 

samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion under hösten 2020.  

 

Mot bakgrund av ovan så är parterna överens om att de ekonomiska villkoren listade i denna 

bilaga endast gäller år 2020. Därefter och med stöd från arbetet kring sjukvårdsregionavtalet och 

omarbetningen av prislistan diskuteras de ekonomiska villkoren i ekonomibilagan från år 2021 

och för återstoden av avtalsperioden mellan Akademiska och NRF. 

 

Akademiska ansvarar för att fortlöpande hålla NRF informerade om processen, och i god tid inför 

år 2021 ta fram förslag på ekonomiska villkor (ekonomibilaga) för perioden 2021-2023.  

 

Ersättningsprinciper för år 2020 

Vårdtjänster faktureras enligt Akademiska sjukhusets prislista som årligen fastställs av 

samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. http://svnuppsalaorebro.se/  

 

Parterna är överens om att Norrlandstingen ersätter Akademiska för vårdtjänster enligt prislista för 

respektive år enligt ovan. Prisreduktion kopplat till volym sker enligt nedan. 

Årsvolym Prisreduktion 

0 - 80 Mkr -18% 

> 80 Mkr -24,5% 

Norrlandstingens nyttjande av Akademiskas helikopter och flygambulans ersätts enligt bilaga till 

prislista och rabatteras ej. 

Implantat, dyrare läkemedel enligt bilaga till prislistan samt medicinsk service, så som 

”skickeprover” och PET-undersökningar, som särdebiteras rabatteras ej utan ersätts med faktisk 

kostnad. 

Kommenterad [RA1]: Rättat ordföljden i 
”samverkansnämnden Uppsala-örebro sjukvårdsregion” så 
den är likadan som i stycke 3 i bakgrunden.  

Kommenterad [RA2]: Lagt till ett ”s” 

http://svnuppsalaorebro.se/


 

 

Nationell högspecialiserad vård rabatteras ej utan ersätts med faktisk kostnad. Akademiska 

presenterar en jämförelse av priset (utifrån SKLs KPP databas) för dessa uppdrag i samband med 

den årliga avtalsuppföljningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå den 2019-   Uppsala den 2019- 

 

FÖR NORRA SJUKVÅRDSREGIONFRÖBUNDET FÖR REGION UPPSALA 

 

--------------------------   -------------------------- 

Nina Fållbäck Svensson   Stefan Olsson 

Förbundsdirektör   Regionstyrelsens ordförande 

     

    Uppsala den 2019-  

 

    -------------------------- 

    Eric Wahlberg 

    Sjukhusdirektör  

    Akademiska sjukhuset 

  

Kommenterad [RA3]: Förslag skrivning  

Kommenterad [RA4R3]: Skrivning OK efter 
telefonavstämning Robert-Annika 191104 

Kommenterad [RA5]: Stryks! Annika meddelar att NRF 
inte har i uppdrag från sina regioner att jobba med frågan, 
därför kan vi inte lyfta in frågan på detta sätt i 
avtalet/ekonomibilagan 


