
                                                                 

                                                         

Utomregional prislista 1 januari 2023 – 31 december 2023  

Ersättningsprinciper för Region Stockholm-Gotland  
 

Somatisk sjukhusvård: 
Från och med 2006 ersätts såväl sluten- som öppen vård i Region Stockholm-Gotland enligt  

Nord DRG-CC. Samma relativa kostnadsviktlista som gäller inom regionerna tillämpas för 

utomlänspatienter. Från och med 2014 baseras utomlänsprislistan på den nationella viktlistan som 

tas fram av Socialstyrelsen.  

 

Inom den akutsomatiska vården tillämpas kostnadsytterfall för såväl öppen- som sluten vård.  

Detta innebär att i de fall vården av en patient överstiger den beräknade kostnadsytterfallsgränsen 

för ett enskilt DRG, så debiteras den faktiska kostnaden för hela vårdkontakten. I 

utomlänsprislistan anges kostnadsytterfallsgränsen i kronor. Se bilaga 1 och 2.  

 

Faktiskt kostnad 

För de enheter som fakturerar faktisk kostnad enligt kostnad per patient (KPP) görs ett 

procentuellt påslag för central OH. Enligt de nationella principerna för KPP ska kostnaderna ingå 

i KPP-underlaget från sjukhusen. Kostnaden ligger centralt i regionen och har ej debiterats 

sjukhusen och läggs därför på vid sjukhusens fakturering av faktisk kostnad för utomlänspatienter. 

För akutsjukhus som bedrivs i bolagsform läggs även statlig momskompensation på priset. 

Priserna i bilaga 1 inkluderar statlig momskompensation.  

 

I de fall där särskilt dyra läkemedel/material används och som inte ingår i KPP/DRG, faktureras 

detta som tillägg.  
 

Högspecialiserad vård vid Karolinska Universitetssjukhuset  

För högspecialiserad vård tillämpar Karolinska Universitetssjukhuset fasta priser eller kostnad per 

patient (KPP). Se bilaga 2.  

 

Högspecialiserad vård vid S:t Eriks Ögonsjukhus  

För högspecialiserad vård vid S:t Eriks Ögonsjukhus tillämpas självkostnadspriser enligt bilaga 3. 

För mottagningsbesök tillämpas utomlänsprislista enligt bilaga 1. 

 

Vård vid Södersjukhuset (Handkirurgi) 

För vård utförd vid Södersjukhusets handkirurgiska klinik enligt bilaga 4.  

 

Övrig öppenvård  

Övrig öppenvård debiteras enligt bilaga 5.  

 



Psykiatrisk specialistvård 

För vård inom Stockholms läns sjukvårdsområde (egen regi) tillämpas självkostnadspriser enligt 

bilaga 7.  

 

Psykiatrisk specialistvård Gotland 

För psykiatrisk specialistvård på Gotland enligt bilaga 8. 

 

Övrig vård 

Ambulans- och helikoptertransporter  

Ambulans-, helikopter och övriga flygtransporter debiteras enligt bilaga 6. 

 
Screening med PKU-prov inklusive biobanking 
Screening med PKU-prov inklusive biobanking inom Region Stockholm enligt bilaga 9. 

 

 
Observera! 
Tidigare bilaga 8 utgår från och med år 2023 och Hyperhidrosbehandling med Botulinumtoxin ingår i 
bilaga 2 från och med år 2023. 
 

 

Poängpris 2023 (pris för vikt 1,0)  
Akutsjukhus exkl. Karolinska Universitetssjukhuset  86 568 Kr (inkl momskompensation 6%) 

Karolinska Universitetssjukhuset    84 297 Kr  

Gotland      81 668 Kr  

 

 

Bilagor:  
Bilaga 1  Utomlänsprislista Nord DRG-CC, somatisk vård 2023  

Bilaga 2 Karolinska Universitetssjukhuset Utomlänsprislista 2023  

Bilaga 3  Utomlänspriser för S:t Eriks Ögonsjukhus 2023  

Bilaga 4  Utomlänspriser Handkirurgi Södersjukhuset 2023 

Bilaga 5  Utomlänsprislista för övrig öppenvård 2023 

Bilaga 6  Utomlänsprislista avseende ambulans- och helikoptertransporter 2023 

Bilaga 7  Utomlänsprislista SLSO – psykiatrisk vård 2023  

Bilaga 8  Region Gotland Prislista Psykiatri 2023 

Bilaga 9  Screening med PKU-prov inklusive biobanking 2023  

 


