
 

 

                        

Verksamhetsplan 2020   
 

Regional Samverkansgrupp Läkemedel (RSG) 
 

RSG Läkemedel är sammanhållande för hantering och beslut av sjukvårdsregiongemensamma 

frågor kring Norra sjukvårdsregionens läkemedelsbehandling, läkemedelsförsörjning och 

läkemedelshantering. 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).  

 

Nedan redovisas de områden som RSG Läkemedel samverkar inom 

Utbildning och information - läkemedelsbehandling 
Planering för Norrländska läkemedelsdagarna februari 2021. 

Huvudansvar: Läkemedelskommitté-ordförandena Maria Alsén Lindström, Kristina Seling, 

Linda Grahn, Bo Sundqvist 

Rekommendationer – läkemedelsbehandling  
Samverkan kring rekommendationer och gemensamma ställningstaganden till läkemedel 

Huvudansvar: Läkemedelskommitté-ordförandena och ARIL-ordförande (Jörn Schneede) 

Nationell kunskapsstyrning 
Fortsatta samordningsinsatser för att knyta kontakt och medverka/påverka på olika nivåer 

i kunskapsstyrningen: Styrgruppsrepresentant, beredningsgrupp NRF, chefsamråd/RPO.  

Huvudansvar: Ordförande RSG Läkemedel (Linda Grahn/Anders Bergström), representant 

arbetsutskottet NSK Läkemedel/Medicinteknik (Jörn Schneede) samt respektive ansvarig för 

medverkan i RPO. 

 

Kontaktperson för LOK-AU för Nationella Programområden, NPO, där Norra 

Sjukvårdsregionen har värdskap (Endokrinologi och Levnadsvanor):  

Kristina Seling  

 

Kontaktpersoner till respektive RPO 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 

 

Bygga upp samverkan med RPO Patientsäkerhet 

Huvudansvar: Ordförande RSG Läkemedel Linda Grahn/Anders Bergström 



 

 

                        

Regional process för ställningstagande till införande av nya 
läkemedelsbehandlingar (ARIL) 
 

Samverkan kring rekommendationer och gemensamma ställningstaganden till läkemedel 

Huvudansvar: ARIL-ordf Jörn Schneede 

ARIL (arbetsutskottet för regionalt införande av nya läkemedel) är ett arbetsutskott under RSG-

Läkemedel. ARIL tar ställning till nya dyra läkemedel som är på ingång, gemensamma 

utmaningar med dessa dyra läkemedel samt uppföljning av kostnadsutfall för de läkemedel som 

ARIL bevakar. Rekommendationer för ordnat införande i regionen tas fram för läkemedel som 

kostar över 50.000 kr per patientår eller som uppskattas bekosta läkemedelsbudgeten för alla fyra 

norra regionerna sammantaget med över 4 miljoner kronor/år.  

 

Samverkan i den nationella gruppen med regionernas kontaktpersoner för ordnat 

införande, SKRs marknadsfunktion och TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) 

Huvudansvar: Karin Lindgren / Mattias Skielta, Linda Grahn / Anders Bergström, Maria Alsén 

Lindström / Maria Book, Bertil Ekstedt / Jörn Schneede. 

  

NT-rådet (nya-terapier) tar ställning till nya kostsamma terapier utifrån ett nationellt 

perspektiv. 

Huvudansvar: Anders Bergström 

 

Läkemedelsförsörjning  

Styrgrupp för läkemedelsförsörjningen till sjukvårdsregionens sjukhus, primärvård och 

folktandvård 

Huvudansvar: Yvonne Nilsson (ersätts under året av Anna Lemar), Anders Bergström, Maria 

Alsén Lindström, Karin Lindgren 

 

Styrgrupp för försörjning av dosdispenserade läkemedel till patienter i primärvård / 

kommunal hemsjukvård 

Huvudansvar: Yvonne Nilsson (ersätts under året av Linda Karlsson), Anders Bergström, Lena 

Wiberg, Karin Lindgren 

 

Sortimentsråd dosdispenserade läkemedel till patienter i primärvård / kommunal 

hemsjukvård 

Huvudansvar: Karin Lindgren, Linda Grahn, Kenth Markgren, Anna Berglin 

 

I det nationella arbetsutskottet för läkemedelsförsörjning representeras norra 

sjukvårdsregionen av Karin Lindgren 

 

I den nationella arbetsgruppen för dosdispensering representeras norra sjukvårdsregionen 

av Linda Karlsson. 

 

I den nationella kontaktgruppen för restnoterade läkemedel representeras norra 

sjukvårdsregionen av Linnea Abramsson 

 



 

 

                        

 

Upphandling av rekvirerade läkemedel till sjukhus, vårdcentraler och tandvård sker 

gemensamt för de fyra norrlandslandstingen.  

Huvudansvar: Maria Engström, Jeanette Johansson, Kenth Markgren, Lisa Selberg, Inger 

Jonsson, Karin Lindgren, Annelie de Sinegube, Eva Pettersson, Anders Bergström, Carina 

Nilsson, Anna Söderlind 

 

I den nationella arbetsgruppen för läkemedelsupphandlare representeras norra 

sjukvårdsregionen av Jeanette Johansson. 

Läkemedelshantering  

Sjukvårdsregional grupp för läkemedelshantering 

Huvudansvar: Inger Jonsson, Carina Träskvik, Ulrica Jonsson, Elisabeth Salomonsson, Carina 

Nilsson 

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 dessa. Tjänsten delas av tre apotekare och en controller i 

Västernorrland.  

Förslag på områden med särskilt fokus 2020:  
- Läkemedelsförsörjningen 

- Kunskapsstyrningen  

- Nya läkemedel / nya metoder: utökad samverkan med RPO och MTP-rådet 

- It-relaterade läkemedelsfrågor 


