
 

 
Enhet adress 

 
      Yttrande 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  2020-05-xx  HSN 
Per Sehlin     2020-01-31  REV 44-2019 
 

 

Granskning om hantering av läkemedelskostnader 
 

Region Västerbottens revisorer har 31 januari 2020 överlämnar missiv gällande granskning om 
hantering av läkemedelskostnader. 
Revisorerna bedömer att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och 
kontroll över läkemedelskostnaderna. För år 2019 beslutade nämnden inte om några mål, 
strategier eller direktiv för hur verksamheterna skulle arbeta med läkemedelskostnaderna. 
Enligt nämndens budget skulle läkemedelskostnaderna år 2019 ha minskat 14,5 miljoner 
kronor, motsvarande -1,5 procent. Vid årets slut uppgick läkemedelskostnaderna till 981 
miljoner kronor vilket var en ökning med 25 miljoner kronor, motsvarande 2,6 procent. 
Med utgångspunkt i granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till 
nämnden:  

• Besluta om direktiv, mål uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med 

kontroll över läkemedelskostnaderna. 

• Säkerställ med hjälp av riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och prioriteringar att 

budgetar och planer om kostnadsreducerande åtgärder är realistiska. 

• Följ upp hur aktiviteter och åtgärder för kostnadskontroll blir genomförda och vilka 

effekter som verksamheterna uppnår. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser och har följande 
kommentarer till de rekommendationer som lämnats. 
Följande åtgärder har genomförts 

• I samband med planeringsarbetet år 2020 har regiondirektörens plan för omställning 

till hållbar ekonomi där åtgärder inom ramen för läkemedel finns med antagits. 

• I samband med att Region Västerbotten tillfördes ytterligare medel via 

kostnadsutjämningssystemet och generella statsbidrag tillfördes Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 141,7 miljoner kronor för år 2020. Av dessa ökades budget för 

läkemedel med totalt 51,7 miljoner kronor. Ytterligare 10 miljoner kronor har tillförts 

primärvården via beställaren.  

Svarsformulär 

Besluta om direktiv, mål, uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med kontroll 
över läkemedelskostnaderna 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
Hälso-och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram 
direktiv, mål, uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med kontroll över 
läkemedelskostnaderna. 
Återrapportering: HSN AU 14 oktober 
 

Säkerställ med hjälp av riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och prioriteringar att 
budgetar och planer om kostnadsreducerande åtgärder är realistiska. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 



Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa 
med hjälp av riskanalyser, konsekvensbeskrivningar och prioriteringar att budgetar och 
planer om kostnadsreducerande åtgärder är realistiska. 
Återrapportering: HSN AU 14 oktober 
 

Följ upp hur aktiviteter och åtgärder för kostnadskontroll blir genomförda och vilka effekter 
som verksamheterna uppnår. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en 
plan som beskriver hur aktiviteter och åtgärder för kostnadskontroll blir genomförda och 
vilka effekter som verksamheterna uppnår. 
Återrapportering: HSN AU 14 oktober 
 

 



  
 


