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Regionstyrelsen 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om Regionstyrelsen 
utövar en ändamålsenlig styrning avseende införandet av nya läkemedel, samt om styrelsen 
bedriver en tillräcklig intern kontroll inom området. Vi har i vår granskning biträtts av 
sakkunniga från PwC. 

Vår samlade revisionella bedömning är att: 

• regionstyrelsen delvis säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och kontroll avseende implementering av nya läkemedel.

Granskningens resultat tyder vidare på att det finns potential till sänkta läkemedelskostnader i 
regionen särskilt vad gäller s k volymläkemedel. Ordnat införande av nya kostnadsdrivande 
läkemedel sker på nationell nivå, medan verksamheten har större möjlighet att själv påverka 
kostnaderna för volymläkemedel. 

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund för vår bedömning redovisas i 
bifogad revisionsrapport. 

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till 
Regionstyrelsen, att: 

• Definiera kunskapsstyrningsrådets och lokal samverkansgrupp för läkemedels (LSG)
ansvar, roller och mandat i och med den nya organisationen, och kommunicera detta till
verksamheterna.

• Förtydliga ansvaret för läkemedel när indikationen breddas, och fler patienter får
tillgång till läkemedlet.

• Efterfråga uppföljning av volymläkemedel som inte hanteras inom ordnat införande.
Detta kan till exempel gälla förskrivning av volymläkemedel som kan skilja sig mellan
olika hälsocentraler.

• Förtydliga ansvaret till verksamhetschefer samt fortsätta det kontinuerliga arbetet med
övergång till nya kostnadseffektiva läkemedel som har samma behandlingsresultat som
originalläkemedel.

• Tydliggöra samt se över budgetprocessen på verksamhetsnivå för att i större
utsträckning ta hänsyn till verksamheternas förutsättningar att introducera läkemedel.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen 
senast 2020-10-30. 

För Region Norrbottens revisorer 
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