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Beslut  
Nämnden föreslås att  

1. Tidigare reserverade medel för ökade 

läkemedelskostnader disponeras för primärvårdens 

vårdval enligt redovisat förslag 

 

2. Följande tillägg görs: 

Sammanfattning:  
Den utökade budgeten fördelas till den specialiserade 

vården, varav en del reserverades centralt.  

Ny lydelse: Den utökade budgeten fördelas till den 

specialiserade somatiska vården, varav en del reserverades 

centralt. 

 

3. Läkemedelskostnaden för respektive område framgår inte 

i skrivelsen. En bilaga med en specificering ska bifogas 

tjänsteskrivelsen. 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige fattade i augusti 2016 beslut om att revidera 

budgeten för läkemedel med 50 miljoner kronor till följd av att 

statsbidraget till Region Jönköpings län för läkemedel blev högre 

än budgeterat för 2016. Den utökade budgeten fördelades till den 

specialiserade vården, varav en del reserverades centralt. 

Eftersom ökade kostnader även finns i primärvården omfördelas 

10 miljoner kronor till primärvården inom vårdval.    

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25 

 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Presidiet enas om att följande kompletteringar görs för ett 
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förtydligande. 

Under Sammanfattning:  

Den utökade budgeten fördelas till den specialiserade vården, 

varav en del reserverades centralt.  

Ny lydelse: Den utökade budgeten fördelas till den specialiserade 

somatiskavården, varav en del reserverades centralt. 

 

Läkemedelskostnaden för respektive område framgår inte i 

skrivelsen. En bilaga med en specificering ska bifogas 

tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 
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Regionledningskontoret  

Ekonomi 

Kristina Bertov 

 

 

 

Regionstyrelsen  

Bilaga- Revidering av 
läkemedelsbudget 2016 för primärvård 
inom vårdval 

 

Läkemedelsbudget 2016 inklusive revideringar 

 

  
mnkr

Budget 

2016

Prognos 

2016 Differens

Tilläggs-

budget 

augusti

Förslag 

revidering

Ny budget 

2016

Differens 

efter 

justering

Primärvård 313,2 330,0 -16,8 10 323,2 -6,8

Specialiserad somatisk och 

psykiatrisk vård samt smittskydd med 

mera 758,3 791,6 -33,3 50 -10 798,3 6,7 *

Totalt 1 071,5 1 121,6 -50,1 50 0 1 121,5 -0,1

* Överskott förklaras av lägre kostnader än beräknat för smittskyddsläkemedel. I övrigt finns ett underskott bland annat 

för läkemedel inom ögonsjukvård samt reumatologin.
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Regionledningskontoret  

Jonatan Vincent  

Regionstyrelsen 

Revidering av läkemedelsbudget 2016 för 
primärvård inom vårdval 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar föreslå Regionfullmäktige besluta 

 

 Tidigare reserverade medel för ökade läkemedelskostnader disponeras för 

primärvårdens vårdval enligt redovisat förslag. 

 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige fattade i augusti 2016 beslut om att revidera budgeten för 

läkemedel med 50 miljoner kronor till följd av att statsbidraget till Region 

Jönköpings län för läkemedel blev högre än budgeterat för 2016. Den utökade 

budgeten fördelades till den specialiserade vården, varav en del reserverades 

centralt. Eftersom ökade kostnader även finns i primärvården omfördelas 10 

miljoner kronor till primärvården inom vårdval.    

 

Information i ärendet 
Inför 2016 gjordes bedömningen att kostnaderna för basläkemedel (läkemedel 

som primärvården har kostnadsansvar för) inom vårdvalet skulle minska med 8 

miljoner kronor. Kostnaderna för basläkemedel har inte minskat under 2016, 

varken i riket eller inom Region Jönköpings län. Läkemedelsbudgeten för 

primärvården inom vårdvalet förstärks därför med motsvarande belopp, 8 miljoner 

kronor och kompenseras vårdcentralerna inom vårdval primärvård. 

 

Inför 2016 infördes fria läkemedel för barn vilket medför en ökad kostnad, denna 

kompenserades Region Jönköpings län genom ökat statsbidrag med 9,3 miljoner 

kronor. Den faktiska kostnaden är högre än vad som kompenserats via statsbidrag 

och en justering av läkemedelsbudgeten för primärvården inom vårdvalet 

förstärks med 2 miljoner kronor och kompenseras vårdcentralerna inom vårdval 

primärvård. Detta kompenserar inte hela den faktiska kostnadsökningen, vissa 

delar måste därför hanteras genom bland annat fortsatt anpassning till rikets nivå 

avseende förskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt på apotek. 
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Reviderad budget – sammanfattning 
 

Område Belopp (mnkr) 

Läkemedelskommittén, somatisk vård 

nya kostnadskrävande läkemedel 

-10,0 

Primärvård inom vårdval  10,0 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25 

 Regionfullmäktige § 68 2016-08-30 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret Ekonomi 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 

Mats Bojestig  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 


