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Anders Bergström

Region Norrbotten innehar ordförandeskap i RSG Läkemedel under 2020:
Anders Bergström (chef vårdkvalitetsenheten, RD-stab)
Linda Grahn (ordförande läkemedelskommittén)



Regional Samverkansgrupp (RSG) Läkemedel 

RSG Läkemedel är sammanhållande för hantering, 
rekommendationer och beslut i sjukvårdsregiongemensamma 
frågor inom processerna: 

• Läkemedelsbehandling (1996:1157, 2017:30, 2010:659, HSLF-FS 2017:37) 

• Läkemedelsförsörjning (2009:366, 2017:30, LVFS 2012:8, 2010:659, HSLF-FS 2017:37) 

• Läkemedelshantering (2017:30, LVFS 2012:8, 2010:659, HSLF-FS 2017:37, AFS 2005:5) 



Regional Samverkansgrupp (RSG) Läkemedel 

RSG Läkemedel består av de fyra norra regionernas 
läkemedelskommitté-ordföranden samt läkemedelschef eller 
motsvarande och ARIL ordförande

RSG Läkemedel verkar på uppdrag av beredningsgruppen för Norra 
sjukvårdsregionförbundet (NRF) 

Nationella forum där samverkan koncentreras sjukvårdsregionalt:    
SKR-nätverk, TLV-avtalsgruppen, NT-råd, LOK, Läkemedelsförsörjning, 
upphandlargruppen.



Regional Samverkansgrupp (RSG) Läkemedel 

Jämtland-Härjedalen: Karin Lindgren, Kristina Seling 

Norrbotten: Anders Bergström, Linda Grahn

Västerbotten: Bo Sundqvist, Jörn Schneede, Ulrica Rutfors

Västernorrland: Maria Alsén Lindström, Carin Svensson

Adjungerande bjuds in efter behov



Läkemedelsbehandling (Läkemedelskommittéerna och ARIL)

• Utbildning och information - läkemedelsbehandling

Norrländska läkemedelsdagarna februari 2021.

• Rekommendationer – läkemedelsbehandling 

Samverkan kring regiongemensamma rekommendationer och 
ställningstaganden till läkemedel

Samverkan med RPO/NPO om läkemedel i 
vårdförlopp/riktlinjer



NT-råd
TLV

Arbetsgruppen för
Regionalt Introduktion
av nya Läkemedel



Läkemedelsförsörjning

• Upphandlingsgruppen rekvisitionsläkemedel

Ökar leveranssäkerheten och åstadkommer prispress

• Upphandlingsgruppen/styrgruppen läkemedelsförsörjning

ApoEx ny läkemedelsförsörjare våren 2020 t.o.m. 2024

• Upphandling/styrgruppen dosdispenserade läkemedel

Svensk Dos avtal upphör mars 2021

Många överprövningar



Läkemedelsförsörjning

• Sjukvårdsregional koordinatorfunktion (55% tjänst) placerad i 
Region Västernorrland

Inrättades 2013 som gemensam resurs för framtagande av underlag vid 
upphandling av läkemedel, hantera gemensam prislista 
läkemedelsförsörjningen, för dialog med leverantörer, bevaka 
leveranssäkerhet, följa upp läkemedelsavtal 



Läkemedelshantering 

• Sjukvårdsregionala gruppen för läkemedelshantering

• Inom några år gemensamt journalsystem. Fördjupad samverkan

• Samverkan med RSG Patientsäkerhet startat



Utmaningar och trender närmaste åren  
• Nya behandlingsmetoder medför ökade och minskade kostnader – efterfrågan 

på nya avtalsmodeller

• Antibiotikaresistens – fortsatta krafttag

• Läkemedelsförsörjningen – vi står vid ett vägskäl

• Nytt journalsystem – behöver införas i takt med sjukvården

• Kunskapsstyrningen – behöver införas med minsta möjliga kostnadsökning

• Besparingskrav på ”läkemedels-administrationen” i regionerna – riskanalys 
måste göras innan beslut om neddragningar (ekonomi, patientsäkerhet, lagstiftn)



Tack!

Anders Bergström

Chef Vårdkvalitetsenheten

Funktionsområdesansvarig Läkemedel

Regiondirektörens stab

Region Norrbotten

anders.bergstrom@norrbotten.se
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