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Samarbetsavtal med Skandionkliniken
Dnr 03000-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Det nya samarbetsavtalet med Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.
2. Regionens ökade abonnemangskostnad för avtalet, 0,94 mnkr, finansieras genom avsatta medel i finansplanen för 2019-2021.

Sammanfattning
Region Norrbotten har ett samarbete med Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (KAS) avseende högspecialiserad behandling av cancer vid
Skandionkliniken i Uppsala. Ett förslag till reviderat samarbetsavtal mellan
KAS och Sveriges landsting och regioner har tagits fram med anledning av
att Skandionkliniken under flera år haft ekonomiska underskott och är i behov av en ny finansieringsmodell för verksamheten.

Ärendet
Skandionkliniken i Uppsala är en nationell anläggning för strålbehandling av
cancertumörer. Anläggningen är den enda i Norden som utför högspecialiserad behandling med protonstrålning vilket ger en ökad precision i behandlingen av tumörer. Metoden minskar risken för strålskador jämfört med den
traditionella behandlingstekniken fotonstrålning. Detta är särskilt angeläget
vid tumörer nära strålkänsliga organ som till exempel hjärnan samt för känsliga patientergrupper såsom barn och ungdomar.
Anläggningen drivs i form av ett kommunalförbund som sedan 2012 har ett
samarbetsavtal med landsting och regioner i Sverige. Enligt avtalet betalar
landsting/regioner en årlig abonnemangsavgift och ett pris per behandlingstillfälle som sammantaget ska täcka klinikens kostnader. Sedan behandlingarna startade 2015 har dock antalet remitterade patienter inte ökat i förutsedd
skala vilket lett till att klinikens intäkter inte varit tillräckliga för att täcka
kostnaderna. Samtidigt bedöms behovet av protonbehandlingar vara större
än det antal som remitteras idag. För att säkerställa fortsatt verksamhet har
därför ett förslag till förändrad finansieringsmodell tagits fram och ett nytt
samarbetsavtal utformats.
Enligt det nya avtalet ska den sammantagna abonnemangsavgiften motsvara
70 procent av klinikens kostnader. Abonnemangsavgiften fördelas utifrån
befolkningsandel. Priset per behandlingstillfälle, som är 5 887 kronor för år
2018, ska årligen räknas upp med ett prisindex från Sveriges Kommuner och
Landsting (LPIK). Vid lågt kapacitetsutnyttjande finns även möjlighet att ge
mängdrabatt för behandlingar som överstiger respektive landsting/regions
förutbestämda kvot som sätts utifrån befolkningsandel. För Region Norrbot-
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ten bedöms de nya villkoren ge följande kostnadseffekt, baserat på Skandionklinikens budgeterade kostnad för 2019. Regionens årliga abonnemangsavgift höjs från 2,35 mnkr till 3,29 mnkr för 2019, vilket motsvarar en
höjning på 0,94 mnkr. Priset per behandlingstillfälle ökar med 2,8 procent
2019 jämfört med 2018.
Bilagor:
Samarbetsavtal avseende Skandionkliniken
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Närsjukvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
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