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Yttrande till revisionsrapporten implementering av nya
läkemedel
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har PwC genomfört en
granskning av regionens implementering av nya läkemedel. Revisionsrapporten har skickats
till Regionstyrelsen med begäran om svar.
Revisorernas granskning
Syftet med granskningen har varit att pröva om
-

Regionstyrelsen utövar en ändamålsenlig styrning avseende införandet av nya
läkemedel samt
Om regionstyrelsen bedriver tillräcklig intern kontroll inom området.

Följande revisionsfrågor var utgångspunkt i granskningen:
-

Är ansvar och roller tydligt definierade i arbetet med att introducera nya läkemedel?
o Uppfyllt
Finns det en ändamålsenlig process för introduktion av nya läkemedel som leder till
att patienten får tillgång till läkemedlen?
o Delvis uppfyllt
Ger Regionstyrelsens styrning och uppföljning tillräckliga förutsättningar för
kostnadskontroll vid introduktion av nya läkemedel?
o Delvis uppfyllt

PWC samlade bedömning är att processen för introduktion av nya läkemedel är
ändamålsenlig och med tillräcklig intern kontroll. Det finns en ändamålsenlig process för
ordnat införande med en koppling till den nationella processen. Nya läkemedel som inte
implementeras inom ramen för ordnat införande omfattas däremot inte av samma kontroll.
Regionstyrelsens svar till revisorerna
Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar. Nedan följer
kommentar och åtgärder som svar på revisorernas rekommendationer:
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Upprätta och implementera dokumenterade rutiner och redogörelser över ansvar
och roller för att introducera läkemedel
Förtydliga ansvaret till verksamhetscheferna samt fortsätta det kontinuerliga arbetet
med övergång till kostnadseffektiva läkemedel
Förstärka stödet till verksamheterna i uppföljningsarbetet

Regionstyrelsen delar revisionens bedömning och instämmer i rekommendationerna.
För att tydliggöra processen för införande av nya läkemedel som inte implementeras inom
ramen för nationellt ordnat införande avser Regionstyrelsen att uppdra åt Regionkontoret
skapa ett ramverk för införande av de läkemedel som inte hanteras inom ramen för
nationellt ordnat införande.
För att verksamhetschefens ansvar ska tydliggöras avser Regionstyrelsen att uppdra åt
Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Närsjukvård, Driftnämnd Psykiatri respektive
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och Hälsa att skapa rutiner som redogör för ansvar och
roller för introduktion av läkemedel som inte har koppling till den nationella processen för
ordnat införande.
För att fortsätta övergången till kostnadseffektiva läkemedel uppdrar Regionstyrelsen åt
Regionkontoret att ta fram uppföljningsrapporter för de läkemedel där beslut gällande
ordnat införande fattas.
För att förstärka stödet till verksamheterna i uppföljningsarbetet avser Regionstyrelsen att
uppdra åt Regionkontoret att ta fram ett ”baspaket” för uppföljning av verksamhetens
läkemedelsanvändning som inkluderar uppföljning av läkemedel via ordnat införande.
I tillägg uppdrar Regionstyrelsen åt Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd
Närsjukvård, Driftnämnd Psykiatri respektive Driftnämnd Ambulans, diagnostik och Hälsa
att följa upp sin förvaltnings läkemedelsanvändning.
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