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§ 28
Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och
kunskapsunderlag, etapp 1 2017
Diarienummer HS 2016-00733
Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande
2017 etapp 1.
2. Regiongemensam introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och
kunskapsunderlag med upp till 23,4 mnkr 2017 tas ur hälso- och
sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag.
3. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag
2018 beslutas i samband med ordnat införande 2017 etapp 2.
4. Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag
2019 beslutas i samband med ordnat införande 2018 etapp 2.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i samband med
presentationen av Ordnat Införande 3.0 på hälso- och sjukvårdsstyrelsens
sammanträde i mars också lämna en information av hur den nationella
processen för ordnat införande ser ut och hur den regionala processen kan
utvecklas parallellt med den nationella.
Sammanfattning av ärendet

Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett samlat förslag till ordnat införande 2017
etapp 1. Förslaget bygger på nomineringar från verksamheter, medicinska sektorsråd och
terapigrupper i regionen samt aktuella medicinska kunskapsunderlag. Nomineringarna har
analyserats och rangordnats av två beredningsgrupper – en för läkemedel och en för
metoder och kunskapsunderlag.
I etapp 1 2017 föreslås ett ordnat införande av elva nya läkemedelsterapier/metoder/
kunskapsunderlag med regiongemensam introduktionsfinansiering med upp till 23,4 mnkr
2017, 41,4 mnkr 2018 samt 20,4 mnkr 2019.
Ett 2017-02-20 justerat tjänsteutlåtande har skickas ut. Under beredningen
justeras beloppet på sid 12 angående tidigare fattade beslut inom det ordnade
införandet: Beloppet uppgår till 263 mnkr (exkl. hepatit C) för 2017.
Beslutsunderlag



Justerat tjänsteutlåtande daterat 2017-02-20

Yrkanden på sammanträdet

Jonas Andersson (L), Martin Andréasson (M), Tony Johansson (MP) och Cecilia
Andersson (C) föreslår i ett tilläggsyrkande att hälso- och sjukvårdsdirektören får
i uppdrag att i samband med presentationen av Ordnat Införande 3.0 på hälso- och
sjukvårdsstyrelsens sammanträde i mars också lämna en information av hur den
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nationella processen för ordnat införande ser ut och hur den regionala processen
kan utvecklas parallellt med den nationella.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att hälso- och
sjukvårdsstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jonas Anderssons (L) med fleras
tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsstyrelsen bifaller även detta.
Skickas till

För genomförande:
 Samtliga sjukhusstyrelser
För kännedom:
 Program- och prioriteringsrådet
 Medicinska sektorsråd
 Regionalt cancercentrum,
 Läkemedelskommittén och terapigrupper
 Peter Lönnroth
 Anders Carlqvist
 Jan Kilhamn
 Karin Fröjd
 Anna Wallman
 Anna Lindhé
 Leena Ekberg
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