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Fördelning av läkemedelsbudget år 2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 21,1 miljoner kronor samt
Hälsovalsenheten 5,0 miljoner kronor i ökad läkemedelsbudget för 2022 samt
att medlen finansieras genom att öka budgeten för statsbidraget för
läkemedelsförmånen med 26,1 miljoner kronor år 2022.
Sammanfattning
Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget
för 2022 var inte beloppet för Region Örebro läns statsbidrag för
läkemedelsförmånerna känt. Därför delegerade regionfullmäktige till
regionstyrelsen att, när beloppet är känt, fatta beslut om fördelning av ökningen
av statsbidraget till berörda nämnder.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den 17 december 2021 godkänt en
överenskommelse med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för
läkemedelsförmånerna med mera år 2022. Överenskommelsen innebär för
Region Örebro län ett bidrag om 1 033,5 miljoner kronor, jämfört med 1 007,4
miljoner kronor för 2021. Ökningen av bidraget är därmed 26,1 miljoner
kronor.
Läkemedelsenheten har tagit fram fördelning av bedömda kostnadsökningar för
olika verksamheter, vilken innebär att 21,1 miljoner kronor bör tillföras hälsooch sjukvårdsnämnden samt 5,0 miljoner kronor till Hälsovalsenheten.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för ovanstående perspektiv.
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Ekonomiska konsekvenser
I regionfullmäktiges budget för 2022 budgeterades intäkten från statsbidraget
för läkemedelsförmånerna med samma belopp som 2021. Regionfullmäktige
delegerade till regionstyrelsen att budgetera upp ökningen av statsbidraget som
en intäkt på finansförvaltningen och fördela motsvarande belopp till berörda
nämnder när beloppet blev känt. I december 2021 fastställdes statsbidraget för
2022 till 1 033,5 miljoner kronor för Region Örebro län, vilket innebär en
ökning med 26,1 miljoner kronor från året innan (1 007,4 miljoner kronor).
Läkemedelsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till fördelning av medlen till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive
Hälsovalsenheten vilken innebär att 21,1 miljoner kronor bör tillföras hälsooch sjukvårdsnämnden samt 5,0 miljoner kronor Hälsovalsenheten).
Uppföljning
Kostnaden för läkemedel följs upp i period-, delårsrapporter samt i
årsredovisning.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2022

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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