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§ 368
Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och
kunskapsunderlag etapp 3 2018
Diarienummer HS 2018-00788
Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat
införande 2018, etapp 3.
2. Regiongemensam introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel,
metoder och kunskapsunderlag med upp till 44,1 mnkr 2019 tas ur hälsooch sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag, under förutsättning att hälsooch sjukvårdsstyrelsen beviljas användning av eget kapital enligt
hemställan hos regionstyrelsen den 21 november 2018.
3. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2018 med upp till 500 tkr
utgår för fortsatt introduktion av mobil teledermatoskopi.
4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisat förslag till
omfördelning av medel mellan olika poster inom ramen för ordnat
införande 2018.
5. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och
kunskapsunderlag 2020 beslutas i samband med ordnat införande etapp 3 2019.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till ett av
hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträden i februari-mars 2019 med
fördjupad information om Laparoskopisk gastric bypass för barn och
ungdomar, utifrån ett helhetsperspektiv för patientgruppen.
Sammanfattning av ärendet

Program- och prioriteringsrådet (PPR) har tagit fram ett förslag till ordnat
införande 2018 etapp 3. I etappen föreslås att nio nya
läkemedelsterapier/metoder/kunskapsunderlag prioriteras för ordnat införande
med regiongemensam introduktionsfinansiering under två år, till och med 2020.
Introduktionsfinansiering avsätts med upp till 44,1 mnkr 2019 under förutsättning
att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beviljas användning av eget kapital enligt
tidigare hemställan hos regionstyrelsen. I samband med beslut om detaljbudget
2019, den 21 november 2018, § 346, beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att
hemställa hos regionstyrelsen om att få ianspråkta 120 mnkr av eget kapital 2019
för finansiering av nya läkemedel, metoder och riktlinjer. Prognosen för
introduktionsfinansiering för etappen 2020 är 51,2 mnkr.
För läkemedelsbehandlingar som NT-rådet rekommenderar landstingen att
använda men som inte prioriteras i regionens process för ordnat införande, har
Program- och prioriteringsrådet tagit fram rekommendationer om förhållningssätt.
I förslaget ingår introduktionsfinansiering med upp till 500 tkr för finansiering av
teledermatoskop för privata vårdgivare som verkar inom Vårdval Vårdcentral.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Budgetmedel omfördelas mellan olika poster inom det totala budgetutrymmet för ordnat
införande 2018 i enlighet med Handlingsplan för utveckling av ordnat införande.
Beredning

Förslaget bygger på nomineringar från verksamheter samt medicinska sektorsråd,
terapigrupper och regionala processägare i regionen samt aktuella
kunskapsunderlag som presenterats i PPR. PPR och tagit fram ett samlat förslag
till ordnat införande 2018 etapp 3.
Ärendet utgick från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 7 november 2018.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2018-12-05
Analys av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 2018, etapp 3

Yrkanden på sammanträdet

Tove af Geijerstam (L) lämnar följande tilläggsyrkande:
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till ett av
hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträden i februari-mars 2019 med
fördjupad information om Laparoskopisk gastric bypass för barn och
ungdomar, utifrån ett helhetsperspektiv för patientgruppen.
Eva Olofsson (V) yrkar bifall till Tove af Geijerstams (L) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på liggande förslag och finner att hälso- och
sjukvårdsstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Tove af Geijerstams (L)
tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsstyrelsen bifaller detta.
Skickas till

För genomförande:
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård
För kännedom:
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder
 Program- och prioriteringsrådet, medicinska sektorsråd, Regionalt
cancercentrum väst, Läkemedelskommittén och terapigrupper
 Anders Carlqvist
 Jan Kilhamn
 Anna Wallman
 Anna Lindhé
 Leena Ekberg
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Rätt utdraget intygar:

