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Överenskommelse om ersättningar 2022 för hälso- och 

sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra 

sjukvårdsregionen.  

    
Vid överenskommelse, denna dag, mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland 

har enighet uppnåtts om följande beträffande ersättningar för 2022.  

 

Grunden för de ersättningar, och regler för beräkning av ersättningar, som här anges 

framgår av samverkansavtalet som gäller från 2016-01-01. I § 10 regleras att 

utgångspunkten vid överenskommelsen om utomlänspriser ska vara respektive parts 

interna prisförhandlingar alternativt interna indexjusteringar.  Från och med 2014 

använder Region Halland de nationella viktlistorna medan Västra Götalandsregionen 

använder de västsvenska viktlistorna. 

 

 

1. 2022 års prisjusteringar utgår dels från 2021 års priser och dels från Kostnad per 

patient (KPP) data för år 2019 och tar först hänsyn till de procentuella 

förändringarna i respektive viktlistor för slutenvårds- och öppenvårds-DRG. 

Parterna har därefter för sjukhusen enats om att uppräkningsnivån är satt enligt 

Landstings prisindex (LPIK) 2,7 %.  

 

2. Samtliga vårdersättningar ska inkludera 2 % påslag för overheadkostnader. För 

öppen DRG-vård inkluderar poängpriserna ett schablonbelopp, för patientavgift 

på 180 kr. För sluten DRG-vård anges priserna netto (inkluderar inte patient-

avgift). 

 

3. Ersättningen för DRG-vård inom öppen och sluten vård vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset (SU) inkluderar kostnader för FoUU, särskilda uppdrag 

samt regionbidrag för hyra. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående har poängpriserna för DRG-vård 2022 beräknats 

till:  

  

(Kr)        Sluten vård  Öppen vård  

 

Hallands sjukhus   59 517 67 068         
      

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)  68 593 59 026       

NU-sjukvården   65 180 48 729  

Skaraborgs Sjukhus (Skas)   61 731 52 712 

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)  61 244 50 674  

Sjukhusen i väster  

(Alingsås, Frölunda, Angered, Kungälv)  49 168 47 835  
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4. Ersättning för vård enligt den gemensamma primärvårdsprislistan skall utgöras av 

2021 års utomlänspriser uppräknat med LPIK 2,7 %. Ersättningar för primärvård 

som ges av vårdgivare med vårdavtal utgår enligt vårdavtalets bestämmelser eller 

i förekommande fall enligt den nationella taxan, förutom för besök hos specialist i 

allmän medicin, som ersätts enligt primärvårdsprislistan.  

 

5. De priser för habilitering med mera som tillämpas i Region Halland och som från 

2021 års priser räknas upp med 2,7 %, tillämpas också under 2022 inom Västra 

Götalandsregionens habiliteringsverksamhet. 

 

6. Parterna har kommit överens om priser för 2022 för viss specialisttandvård i 

enlighet med samverkansavtalet om utomlänsvård inom tandvården. Priserna för 

viss specialisttandvård utgår ifrån 2021 års priser och räknas upp med 2,7 %. 

 

7. Priser avseende ambulanstransporter med vägambulans har parterna enats om 90 

kr/km med lägsta belopp om 1800 kr.  

 

8. Västra Götalandsregionen gör en stegvis övergång till patientspecifik 

ersättningsmodell 2022 i takt med införandet av Framtidens 

vårdinformationsmiljö. Patientspecifik ersättningsmodell tillämpas redan för 

nationell vård och utökas till att gälla även för länssjukvård och regionsjukvård. 


