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(individuell subvention)
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Beslut
Regionstyrelsen beslutar att


ge Driftsnämnd Hallands sjukhus, Driftsnämnd Psykiatri och Driftsnämnd
Närsjukvård följande uppdrag:
att svara för att rutiner finns för undantagshantering för individuella
subventioner och att undantagshantering tillämpas då följande fyra
förutsättningar är uppfyllda:
* Undantagsfall till enskilda patienter
* Synnerligen angelägna medicinska behov
* Behandlingsalternativ saknas
* Användningen bedöms kostnadseffektiv i det enskilda fallet jämfört
med andra alternativa inom vården
att svara för kontinuerlig uppföljning av undantagshantering för individuella
subventioner inom sin förvaltning
att svara för årlig rapportering av vilka läkemedel som subventioneras och till
vilken kostnad
att med anledning av beslutet införa förändringar i delegationsordningarna

Ärendet
I en överenskommelse mellan dåvarande SKL, nuvarande Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och staten (2008) har regionerna förbundit sig att i undantagsfall
subventionera läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna för enskilda
patienter som har synnerligen angelägna medicinska behov av dessa läkemedel och
som saknar behandlingsalternativ. Detta enbart om användningen är
kostnadseffektiv.
Med motivering att behandlingspåverkande beslut bör fattas i den förvaltning som
behandlar patienten föreslås att respektive förvaltning fortsättningsvis sköter
hantering och i de fall det är möjligt har kostnadsansvar för denna
undantagshantering.
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Mot bakgrund av att uppdrag till driftsnämnderna är tänkt att initieras 2021 är budget
för undantagshantering justerad utifrån detta förslag i budget för 2021. Det innebär
att existerande medel för redan beviljade individuella subventioner
(undantagshantering) förs över från Regionkontoret till Hallands sjukhus driftsnämnd.
Regionkontoret behåller kostnadsansvar för Närsjukvårdens subventioner (Vårdval
Halland) samt för de subventioner som är beviljade tills vidare. Regionkontoret
behåller även kostnadsansvaret för Psykiatrins subventioner under 2020. Kvarstår
behov av undantagshantering efter 2020 kommer medel föras över till Driftsnämnd
Psykiatri i budget 2022.
Beslutet har med uppdraget till driftsnämnderna ingen påverkan på Region Hallands
ekonomi.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att


ge Driftsnämnd Hallands sjukhus, Driftsnämnd Psykiatri och Driftsnämnd
Närsjukvård följande uppdrag:
att svara för att rutiner finns för undantagshantering för individuella
subventioner och att undantagshantering tillämpas då följande fyra
förutsättningar är uppfyllda:
* Undantagsfall till enskilda patienter
* Synnerligen angelägna medicinska behov
* Behandlingsalternativ saknas
* Användningen bedöms kostnadseffektiv i det enskilda fallet jämfört
med andra alternativa inom vården
att svara för kontinuerlig uppföljning av undantagshantering för individuella
subventioner inom sin förvaltning
att svara för årlig rapportering av vilka läkemedel som subventioneras och till
vilken kostnad
att med anledning av beslutet införa förändringar i delegationsordningarna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

2(3)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-23
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - uppdrag till driftsnämnderna om undantagshantering av
läkemedel (individuell subvention)
 Överenskommelse mellan staten och Sverige Kommuner och Landsting om
statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna
2008 dnr 08-0131
Expedieras till
Driftsnämnd Hallands sjukhus
Driftsnämnd Psykiatri
Driftsnämnd Närsjukvården
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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Linda Landelius
Läkemedelsstrateg

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-08-12

Diarienummer
RS200631

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse - uppdrag till driftsnämnderna om
undantagshantering av läkemedel (individuell
subvention)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 ge Driftsnämnd Hallands sjukhus, Driftsnämnd Psykiatri och Driftsnämnd
Närsjukvård följande uppdrag:
 att svara för att rutiner finns för undantagshantering för individuella
subventioner och att undantagshantering tillämpas då följande fyra
förutsättningar är uppfyllda:
* Undantagsfall till enskilda patienter
* Synnerligen angelägna medicinska behov
* Behandlingsalternativ saknas
* Användningen bedöms kostnadseffektiv i det enskilda fallet jämfört med
andra alternativa inom vården
 att svara för kontinuerlig uppföljning av undantagshantering för individuella
subventioner inom sin förvaltning
 att svara för årlig rapportering av vilka läkemedel som subventioneras och till
vilken kostnad
 att med anledning av beslutet införa förändringar i delegationsordningarna

Sammanfattning
I en överenskommelse mellan dåvarande SKL, nuvarande Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och staten (2008) har regionerna förbundit sig att i undantagsfall subventionera
läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna för enskilda patienter som har
synnerligen angelägna medicinska behov av dessa läkemedel och som saknar
behandlingsalternativ. Detta enbart om användningen är kostnadseffektiv.
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Med motivering att behandlingspåverkande beslut bör fattas i den förvaltning som
behandlar patienten föreslås att respektive förvaltning fortsättningsvis sköter hantering och
i de fall det är möjligt har kostnadsansvar för denna undantagshantering.
Mot bakgrund av att uppdrag till driftsnämnderna är tänkt att initieras 2021 är budget för
undantagshantering justerad utifrån detta förslag i budget för 2021. Det innebär att
existerande medel för redan beviljade individuella subventioner (undantagshantering) förs
över från Regionkontoret till Hallands sjukhus driftsnämnd. Regionkontoret behåller
kostnadsansvar för Närsjukvårdens subventioner (Vårdval Halland) samt för de
subventioner som är beviljade tills vidare. Regionkontoret behåller även kostnadsansvaret
för Psykiatrins subventioner under 2020. Kvarstår behov av undantagshantering efter 2020
kommer medel föras över till Driftsnämnd Psykiatri i budget 2022.
Beslutet har med uppdraget till driftsnämnderna ingen påverkan på Region Hallands
ekonomi.

Bakgrund
I en överenskommelse mellan dåvarande SKL, nuvarande Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och staten (2008) har regionerna förbundit sig att i undantagsfall subventionera
läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna för enskilda patienter som har
synnerligen angelägna medicinska behov av dessa läkemedel och som saknar
behandlingsalternativ. Detta enbart om användningen är kostnadseffektiv.
Hälso- och sjukvårdsdirektören har idag delegation från Regionstyrelsen att fatta dessa
beslut om undantagshantering.
Med motivering att behandlingspåverkande beslut bör fattas i den förvaltning som
behandlar patienten föreslås att respektive förvaltning fortsättningsvis sköter hantering och
i de fall det är möjligt har kostnadsansvar för denna undantagshantering.
Med stöd av paragraf 8 Delegering från fullmäktige kan Regionstyrelsen besluta att ge
uppdrag till driftsnämnderna att hantera undantagshantering av läkemedel.

Konsekvenser vårdaktörer med och utan avtal med
Region Halland
En regional rutin kommer att stödja utförandet av uppdrag till driftsnämnderna.
I uppdragsbeskrivning för vårdval Halland/vårdval Halland specialiserad öppenvård finns
inskrivet att verksamhetschefen ska säkerställa att läkemedelsförskrivningen följer regionala
rekommendationer och riktlinjer.
Vårdaktörer med avtal är därmed bundna att följa den regionala rutinen.
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I de fall patient med behov av undantagshantering för individuella subventioner behandlas
av vårdenhet utanför regionens sjukvård, och som inte har avtal med regionen, får
förskrivande läkare hänvisa patienten till verksamhet som drivs av Region Halland.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Mot bakgrund av att uppdrag till driftsnämnderna är tänkt att initieras 2021 är budget för
undantagshantering justerad utifrån detta förslag i budget för 2021. Det innebär att
existerande medel för redan beviljade individuella subventioner (undantagshantering) förs
över från Regionkontoret till Driftsnämnd Hallands sjukhus. Regionkontoret behåller
kostnadsansvar för Närsjukvårdens subventioner (Vårdval Halland) samt för de
subventioner som är beviljade tills vidare. Regionkontoret behåller även kostnadsansvaret
för Psykiatrins subventioner under 2020. Kvarstår behov av undantagshantering efter 2020
kommer medel föras över till Driftsnämnd Psykiatri i budget 2022.
Beslutet har med uppdraget till driftsnämnderna ingen påverkan på Region Hallands
ekonomi.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:
Överenskommelse mellan staten och Sverige Kommuner och Landsting om statens
ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna 2008 dnr 08-0131
Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftsnämnd Hallands sjukhus
Driftsnämnd Psykiatri
Driftsnämnd Närsjukvården

