Verksamhetsrapport 2018
Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd (NRL)
I Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd (NRL) har 2018 ingått läkemedelskommittéordförande och läkemedelsstrateg/läkemedelschef från Region
Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region
Västernorrland samt verksamhetschef Läkemedelscentrum och administratör,
Region Västerbotten.
Under 2018 har läkemedelsrådet bestått av följande ledamöter:
Norrbotten
Linda Grahn (LK ordförande)
Anders Bergström (läkemedelschef)
Västerbotten

Bo Sundqvist (LK ordförande)
Yvonne Nilsson (läkemedelsstrateg)
Jörn Schneede (lektor klinisk farmakologi)
Marit Danell Boman (verksamhetschef Läkemedelscentrum)
Jennie Nyman (administratör Läkemedelscentrum)

Västernorrland

Maria Alsén Lindström (LK ordförande)
Lena Wiberg (läkemedelssamordnare)
Carin Svensson (apotekare)

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling (LK ordförande)
Karin Lindgren (läkemedelsstrateg)

Bo Sundqvist har varit ordförande och Jennie Nyman sekreterare under året.
Under året har NRL haft tre videomöten och ett gemensamt tvådagars regionmöte på
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Programmet vid regiondagarna innefattade bland annat
ordnat införande av medicinteknik, föreläsning kring Off label förskrivning av Nils Feltelius
Läkemedelsverket samt Orphan drugs av Douglas Lundin från TLV. Genomgångar
presenterades av melatonin utredning från ELINOR/Ing-Marie Sundqvist, läkare
Läkemedelscentrum Region Västerbotten, klinikuppdrag och biosimilarer av apotekare Kenth
Markgren och läkare Jörn Schneede, Region Västerbotten. Apotekare Ulf Lindahl, Region
Västernorrland visade läkemedelskostnader i norra sjukvårdsregionen, baserat på
Socialstyrelsens inför år 2018 utvalda fokusområden. Aktuella frågor från regionerna samt
läkemedelsförsörjning och upphandling diskuterades.

Regional process för ställningstagande till införande av nya
läkemedelsbehandlingar (ARIL)
ARIL (arbetsutskottet för regionalt införande av nya läkemedel) är ett arbetsutskott under
NRL. Arbetsprocessen har under 2018 ytterligare förankrats i hälso- och sjukvården samt i
landstingsledningarna. Norra sjukvårdsregionen har n en tydliga struktur för hur ett

kostnadskrävande läkemedel skall införas gemensamt. ARIL har en koppling till det
nationella NT-rådet via Anders Bergström som representerar norra sjukvårdsregionen.
Dessutom ingår en kontaktperson per landsting i den grupp som samverkar med TLV
(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i den nationella avtalsfunktionen. Jörn Schneede
har varit ordförande i ARIL under året.
Under 2018 har samarbetet fortsatt mellan landstingen och TLV i syfte att samordna pris- och
volymkomponenterna inom ramen för pris- och subventionsbeslut på TLV. Inom ramen för
detta ingår bland annat att identifiera vilken plats ett läkemedel har i behandlingstrappan i
klinisk vardag och att utveckla bedömningarna av värdet av ett nytt läkemedel i klinisk
vardag. I alla bedömningar har landstingen i norra sjukvårdsregionen valt att uttala sig
gemensamt.

Samverkan med chefssamråd som har stark läkemedelsanknytning
Läkemedelsrådet har i många år försökt samverka i läkemedelsfrågor med chefssamråden
inom de läkemedelsintensiva specialistområdena. Kontaktpersoner från NRL har 2018 varit:
Regionalt cancercentrum
Internmedicin
Kardiologi
Neurologi/stroke
Reumatologi
Smärta
Hud
Barn

Jörn Schneede
Anders Bergström
Bertil Ekstedt
Kristina Seling
Maria Alsén-Lindström
Linda Grahn
Maria Alsén Lindström
Bo Sundqvist

Gemensamma kvalitetsmål
Under 2018 har frågan gemensamma kvalitetsmål varit uppe på diskussion vid två tillfällen.

Läkemedelshantering – kvalitetsgranskning
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i
hälso- och sjukvården, har reviderats och den nya versionen, HSLF-FS 2017:37 trädde i kraft
1 januari 2018. Syftet med förändringarna är att öka patientsäkerheten. Exempel på
förändringar är möjlighet till delegering även i slutenvården av vissa moment i
läkemedelshantering, ökad tydlighet för tidpunkt när ordination av läkemedel ska följas upp,
krav på barnspecifikt stöd vid ordination till barn samt att apotekare och receptarier får
iordningsställa och överlämna läkemedel till patienter. Inom norra sjukvårdsregionen finns ett
nätverk för läkemedelshantering och kvalitetsgranskning, som hösten 2018 samarbetat när det
gäller tolkning av ovan nämnda författning.

Läkemedelsförsörjning
Ett gemensamt arbete med att skriva ett förfrågningsunderlag för upphandling av
läkemedelsförsörjning och tillverkning har tagits fram. Upphandlingen är klar och
tilldelningsbeslut gavs under hösten till ApoEx som lämnade det vinnande anbudet.
Nuvarande gemensamma läkemedelsförsörjningsavtal med Apoteket AB följs regelbundet
upp internt inom norra sjukvårdsregionen och tillsammans med leverantören. Apoteket AB
och norrlandstingen har under våren 2018 jobbat intensivt med ett gemensamt projekt som
handlade om att göra en mer kostnadseffektiv logistiklösning för läkemedel och
läkemedelsnära produkter genom att upprätta ett gemensamt lager för norra
sjukvårdsregionen. Projektet lades dock ner under hösten 2018, bl. a. beroende på att
Apoteket AB inte vann upphandlingen av tjänsterna.
Upphandling av rekvirerade läkemedel till sjukhus, vårdcentraler och tandvård sker
gemensamt för de fyra norrlandslandstingen.
Region Västernorrland ansvarar för upphandlingsarbetet och varje region har representanter i
upphandlingsgruppen. Upphandlingen är indelad i två stora grupper och har pågått rullande
över året
Dosdistribution av läkemedel i norra sjukvårdsregionen.
Regionerna arbetar med att ta fram en kontinuitetsplan och handlingsplan i händelse av längre
driftstopp i dosproduktion. Planen ska beskriva hur Norra sjukvårdsregionen inklusive alla
kommunerna ska säkerställa att patientsäkerheten upprätthållas vid uteblivna leveranser av
dosdispenserade läkemedel. Planen beräknas fastställas under våren 2019. Det går även ett
nationellt samarbete med myndigheter och dosaktörer om en nationell lösning. Region
Västerbotten medverkar i det arbetet för norra regionens räkning.

Regional koordinatorfunktion (55% av en heltid)
En gemensamt finansierad tjänst, regional koordinatorfunktion, inrättades 2013 för att
underlätta så att en gemensam resurs utför en uppgift till alla fyra landsting/region vid samma
tillfälle och inte en resurs per landsting/region. Resursen tar fram statistikunderlag för
upphandling av läkemedel, hanterar sortimentsförändringar, för dialog med leverantör,
bevakar leveranssäkerhet, följer upp avtal och följsamheten till. Tjänsten delas av tre
apotekare och en controller i Västernorrland. För mer information se bilaga 1.

Utbildning/Fortbildning
Norrländska läkemedelsdagarna har för 14:e året i rad arrangerats i Umeå.
Utbildningskonferensen vänder sig framför allt till läkare, apotekare och
sjuksköterskor som arbetar med läkemedelsbehandling. 269 personer deltog 2018,
dagarna var uppskattade av de som var där.
Övriga utbildningar/fortbildningar som anordnats lokalt i respektive landsting har,
precis som tidigare, varit öppna för deltagare från övriga landsting/regioner.

Föreläsningar och undervisningsmateriel som vi skapar lokalt läggs ut på Project
Place så att alla har tillgång till materialet, för att i görligaste mån minska
dubbelarbete.
Läkemedelscentrum i Region Västerbotten har lunchföreläsningar en gång per
månad. Dessa föreläsningar är möjliga att ta del av i hela norra sjukvårdsregionen
direkt via video eller vid senare tillfälle.

Samarbete med läkemedelsföretag
Det har inte varit några hearings under året. Samverkan med läkemedelsföretagen
genom LIF Norr har diskuterats, men NRL har beslutat att avvakta tills det att
behov uppstår.

Övrigt
-

Fortsatt samarbete mellan läkemedelsorganisationerna i norra
sjukvårdsregionen kring remissvar.
Samarbete kring gemensamma spädningsscheman har diskuterats, ansvarig grupp har
konstaterat att det inte går att göra ett genomföra, då landstingen arbetar på olika sätt.
För uppdatering och kunskapsspridning mellan regionerna har nuläge och
processer i regionerna gällande Nationellt kliniskt kunskapsstöd
diskuterats vid årets tre videomöten

För Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd genom
Bo Sundqvist
Ordförande i rådet för år 2018
Bilaga 1: Rapport 55% - tjänsten 2018.

