
 

 

                        

Verksamhetsrapport 2020 
 

Regional samverkansgrupp Läkemedel (RSG)  
(tidigare Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd (NRL)) 
 

I norra sjukvårdsregionens regionala samverkansgrupp för läkemedelsfrågor (RSG 

Läkemedel) ingår läkemedelskommitté (LK) ordförande och 

läkemedelsstrateg/läkemedelschef från Region Norrbotten, Region Västerbotten, 

Region Jämtland-Härjedalen och Region Västernorrland. 

 

Under 2020 har läkemedelsrådet bestått av följande ledamöter:  

  Norrbotten  Linda Grahn (LK ordförande) 

                       Anders Bergström (vårdkvalitetschef) 

 

  Västerbotten Bo Sundqvist (LK ordförande) 

  Jörn Schneede (verksamhetschef Läkemedelscentrum) 

Yvonne Nilsson (läkemedelsstrateg) våren 2020 

Linda Karlsson (receptarie) hösten 2020 

   

  Västernorrland Maria Alsén Lindström (LK ordförande)  

  Lena Wiberg (enhetschef)  

   

  Jämtland Härjedalen Kristina Seling (LK ordförande) 

  Karin Lindgren (läkemedelsstrateg/-chef)   

 

Anders Bergström och Linda Grahn från Region Norrbotten har delat på arbetet som 

ordförande/sekreterare under 2020. 

 

Under året har RSG Läkemedel haft fem videomöten. På grund av coronapandemin fick således 

även heldagsmötet ske på distans då vi inte hade möjlighet att träffas på plats i Norrbotten.   

Utbildning och information 
I början av året, närmare bestämt i februari, anordnades Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå 

för 16:e året i rad. Utbildningskonferensen vänder sig framför allt till läkare, apotekare och 

sjuksköterskor som arbetar med läkemedelsbehandling. Totalt deltog 234 personer från hela 

regionen. En nyhet detta år var att det även fanns möjlighet att se föreläsningarna via en länk. 

Dagarna var generellt uppskattade av de som deltog på plats samt av de som deltog på distans. 

Tyvärr fungerade inte videoinspelningen som planerat, varför det inte finns möjligt att ta del av 

föreläsningarna i efterhand.  

 

De flesta övriga utbildningar/fortbildningar som anordnats lokalt i respektive region har, precis 

som tidigare, varit öppna för deltagare från övriga regioner. 

 

I LOK AU (läkemedelskommittéernas ordförandekollegium arbetsutskott) representeras RSG 

läkemedel av Kristina Seling, RJH. 



 

 

                        

Nationell kunskapsstyrning 
Årets första möte inleddes med en diskussion med Nina Fållbäck, NRF, angående vilket uppdrag 

RSG läkemedel ska ha framgent. Det finns flera grupperingar som RSG-läkemedel behöver ha 

ett nära samarbete med, däribland medicinteknik, patientsäkerhet och it-grupperingar. 

 

I ett försök att integrera det befintliga arbetet med läkemedelsfrågor, som RSG Läkemedel under 

flera år inom norra sjukvårdsregionen samverkat kring, med den nya strukturen för 

kunskapsstyrningsorganisationen har företrädare för flertalet nationella grupperingar, såväl NSG 

som NPO/RPO, bjudits in till våra videomöten. Diskussionerna med 

programområdesföreträdarna har handlat om hur vi kan främja och stärka samarbetet mellan de 

tidigare befintliga och de nytillkomna grupperingarna för att dra nytta av varandras arbete och 

undvika parallella spår när det gäller läkemedelsfrågorna.  

Ett problem som identifierats i dessa diskussioner är att remisser från NPO inte kommer till 

kontaktpersoner för läkemedelsfrågor i respektive region. Kontakt kommer att tas med SKR, 

som skickar ut dessa remisser, för att säkerställa att remisserna fortsättningsvis även kommer till 

SKR´s regionala kontaktpersoner för läkemedelsfrågor.  

 

Regionernas läkemedelskommittéer nyttjas i olika grad i det lokala arbetet för att både bygga 

upp och finnas med i den kliniska kunskapsstyrning som skapas.  

 

I den nationella beredningsgruppen till NSG Läkemedel/medicinteknik representeras Norra 

sjukvårdsregionen av Jörn Schneede (RV). 

Regional process för ställningstagande till införande av nya 
läkemedelsbehandlingar (ARIL) 
ARIL (arbetsutskottet för regionalt införande av nya läkemedel) är ett arbetsutskott under RSG 

Läkemedel. ARIL har, under 2020, haft 9 planerade videomöten, varav ett av dessa fick ställas in 

till följd av coronapandemin. Vid dessa möten har nya dyra läkemedel, som är på gång att börja 

användas, diskuterats. Även gemensamma utmaningar för nya dyra läkemedel i kombination 

med uppföljning av kostnader för de läkemedel som ARIL bevakar har diskuterats. Ordförande 

för ARIL under 2020 har varit Jörn Schneede (RV). 

Samverkan i ett flertal nationella grupperingar med regionens kontaktpersoner har under året 

fortgått gällande ordnat införande, SKR (Sveriges kommuner och regioner) och TLV 

(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). Norra sjukvårdsregionen har, i dessa bedömningar 

för frågor från nationella grupperingar rörande läkemedelsfrågor, valt att uttala sig gemensamt.  

 

I NT-rådet (nya-terapier) representeras norra sjukvårdsregionen av Anders Bergström (RN). 

Samverkan med chefssamråd som har stark läkemedelsanknytning 
RSG läkemedel har länge arbetat för att få till en fungerande samverkan i läkemedelsfrågor med 

aktuella chefsamråd inom de läkemedelsintensiva specialistområdena.  

 

Kontaktpersoner från RSG läkemedel är: 

Regionalt cancercentrum  Jörn Schneede 

Internmedicin  Anders Bergström 

Kardiologi   Bertil Ekstedt 

Neurologi/stroke  Kristina Seling 

Reumatologi   Maria Alsén-Lindström 

Smärta   Linda Grahn 



 

 

                        

Hud   Maria Alsén Lindström 

Barn   Bo Sundqvist 

RPO Primärvård  Maria Alsén Lindström 

 

Läkemedelsförsörjning  
Under året har regionerna bytt sjukhusapoteksleverantör från Apoteket AB till ApoEx. Skiftet 

inträffade under rådande pandemi med smittspridning i första vågen och en eskalerande 

bristsituation på läkemedel. Med tanke på detta gick skiftet till ApoEx bra. Första kvartalen med 

ApoEx innebar en hel del avtals- och logistikfrågor som behövde hanteras med ApoEx. Under 

december påbörjades upprättande av en särskild logistik kring pandemi-vaccinerna där Pfizer var 

först ut med sitt vaccin som krävde extrem frystemperatur. Avtalet följs upp regelbundet. 

Ansvarig upphandlingsfunktion för avtalet är Region Västerbotten. Avtalet varar t.o.m. mars 

2024 med möjlighet till två års förlängning. Under 2021 och 2022 kommer norra regionerna 

fortsätta att kontinuerligt följa upp, utvärdera och besluta om vilken inriktning sjukvårdens 

läkemedelsförsörjning ska ha fr.o.m. 2024 och framåt. 

En styrgrupp (Regional Arbetsgrupp (RAG) Läkemedelsförsörjning) tar regelbundet beslut och 

utvecklar avtalet tillsammans med ApoEx.  

Representanter i styrgruppen 2020: Lisa Selberg (RV), Katarina Konradsson (RV), Anders 

Bergström (RN), Elisabet Pokosta (RVN), Karin Lindgren (RJH). Från maj 2020 ingår även 

Ulrika Rutfors (RV). 

 

I det nationella arbetsutskottet för läkemedelsförsörjning representeras norra sjukvårdsregionen 

av Karin Lindgren (RJH). 

 
Rekvisitionsläkemedel  

Upphandling av rekvirerade läkemedel till sjukhus, vårdcentraler och tandvård sker gemensamt 

för de fyra norrlandslandstingen.  

Upphandlingen är indelad i två stora grupper. I januari tilldelades leverantörerna för en av 

grupperna, med avtalsstart 1 mars 2020.  

I den nationella arbetsgruppen för läkemedelsupphandlare representeras norra sjukvårdsregionen 

av Jeanette Johansson (RVN). 

 
Dosdispenserade läkemedel  

En direktupphandling har genomförts med Svensk Dos under december, då nya avtalet som 

skulle trätt i kraft februari 2021 överklagades. Samtidigt planerades det och en ny 

anbudsförfrågan annonserades januari 2021 för ett nytt dosavtal för 2022 och framåt.    

Den gemensamma dosrutinen har under året delvis uppdaterats.  

I den nationella arbetsgruppen för dosdispensering representeras norra sjukvårdsregionen av 

Linda Karlsson (RV). 

 
Restnoterade läkemedel  

Restnoterade läkemedel, det vill säga att ett visst läkemedel inte går att beställa från tillverkaren, 

är ett växande problem. Situationen förvärrades under pandemin pga stängda gränser, ökad 

efterfrågan av vissa läkemedel kopplat till behandling av pandemipatienter samt minskad 

produktion. Att läkemedel inte kan levereras kan till exempel bero på problem i tillverkningen, 

brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög. 

 

I den nationella kontaktgruppen som Läkemedelsverket samarbetar med, representerades norra 

sjukvårdsregionen av Åsa Granström och Lisa Selberg(RV).  

 



 

 

                        

It-relaterade läkemedelsfrågor 
Tre, och sannolikt fyra, av regionerna kommer inom några år ha samma journalsystem från 

Cambio. Under 2020 inleddes ett gemensamt arbete inom ramen för den så kallade sussa-

gruppen, för att utveckla systemets arbetsrutiner med betoning på läkemedelmallar som kommer 

att vara grundläggande för enkla och säkra läkemedelsordinationer. Samarbete inom it-området 

var under våren aktuellt i samband med uppstarten av läkemedelsförsörjningen då regionerna 

startade e-handel med läkemedelsförsörjaren ApoEx. Två av regionerna interegrerade sitt 

cytostatikasytem Cytodos med ApoEx cytostatikasystem. 

Regional koordinatorfunktion inom området upphandling av 
rekvisitionsläkemedel (55% av en heltid) 
En gemensamt finansierad tjänst, regional koordinatorfunktion, inrättades 2013 för att underlätta 

så att inte varje region ska behöva ha en egen resurs som gör detta. Den gemensamma resursen 

utför en uppgift till alla fyra regioner vid samma tillfälle. Resursen tar fram statistikunderlag för 

upphandling och uppföljning av rekvisitionsläkemedel, hanterar sortimentsförändringar, för 

dialog med leverantör, bevakar leveranssäkerhet, följer upp avtal och följsamheten till dessa. 

Tjänsten delas av tre apotekare och en controller i Västernorrland. Se bilagan för mer 

information. 

 

 

2021-02-08 

 

För RSG Läkemedel genom 

 

Anders Bergström  Linda Grahn  

Ordförande/sekreterare i rådet 2020  Ordförande/sekreterare i rådet 2020 

  
 

 


