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Ärende till: ☒Beslut ☐ Information     

Beskrivning av bakgrund och behov 

N07AA02 pyridostigmin vid myastenia gravis – ligger idag på listad hälsocentral 100%. Förskrivningsstatistik 

visar att medicinklinikerna står för 60% och primärvård för 40% av recepten. Neurologerna har hela ansvaret för 

behandlingen och uppföljningen av patienter med myastenia gravis, dvs hela 5-ställiga ATC N07AA där även 

neostigmin och ambenonium ingår. Neurocentrum planeras nu att bildas inom rehabmedicin i Division Läns-

sjukvård 1.  

 

Styrande mål och/eller krav  

Anvisning kostnadsansvar för läkemedel 

 

Tidplan och organisation 

Genomförandeperiod: Förändringen föreslås träda i kraft från 2023-01-01 eftersom Läkemedelspengen för 

hälsocentralerna redan är fastställd för 2022. 

Ansvarig: LSG Läkemedel 

 

Kostnader och finansiering  

Kostnader: Har legat konstant på drygt 200 Tkr sedan flertalet år. 

Budget: Vid beslut om ändrat kostnadsansvar föreslås budgetflytt räknat som ett medelvärde av de tre senaste 

årens kostnader. 

 

 

Förslag till beslut  

 Att kostnadsansvaret för N07AA flyttas från listad hälsocentral 100% till internmedicin SY/medrehab 

Länssjukvård 1, 100%.  

 Budget föreslås följa med till Länssjukvård 1, internmedicin SY/medrehab, utifrån ett medelvärde av de tre 

senaste åren kostnader. 
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Kunskapsstyrningsrådet beslutade att  

1. Enligt förslaget flyttas kostnadsansvar för N07AA.  

2. Budget beslutas följa med till Länssjukvård 1, verksamhetsområdena internmedicin Sunderbyn 

/medrehab övriga sjukhus, utifrån ett medelvärde av de tre senaste årens kostnader.  

3. Läkemedelspengen för hälsocentralerna för år 2022 är redan fastställd så ändrat kostnadsansvar 

träder i kraft först 2023-01-01. Definitivt besked om summa för budgetflytt tas fram senast maj 

2022.   

 

 

Uppföljning  

Uppföljning senast maj 2022, då definitivt beslut om summa för budgetflytt redovisas 

  

 

 


