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Farmaceutiskt upphandlingsstöd avseende de regionala statistiktjänster som 
krävs för planering och uppföljning av rekvisitionsläkemedel för hela norra 
sjukvårdsregionen, utförs sedan april 2013 av Region Västernorrland. Här 
sammanfattas år 2021. 



 

 

 

 
  

 
Vad har vi fått och vad har det kostat? 
Syftet med att samarbeta i norra sjukvårdsregionen är att varje region inte ska 
behöva göra allting själva. Genom att dela resurser tjänar vi alla på det. Avtal dnr 
201/15, 2015-12-14. 
I uppdraget ingår att: 

1 ta fram statistikunderlag för upphandling 
2 medverka i framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderings-

kriterier 
3 medverka i utvärdering av anbud 
4 hantera sortimentsförändringar och ge förslag till kompletteringar 
5 upprätta lista över upphandlade läkemedel 
6 bevaka leveranssäkerhet och framtagande av underlag för viten 
7 följa upp avtal och följsamhet till upphandlat sortiment 
8 koordinera elektronisk prislista (pricat) med aktuella avtalspriser. 

 
Från Region Västernorrland har följande personer varit delaktiga i arbetet: 
Anna Söderlind, Apotekare 
Carina Nilsson, Receptarie 
Niclas Svensson, Läkemedelscontroller 
Ulf Lindahl, Apotekare 
 
För ovanstående punkter varierar nedlagd tid, dels mellan ovan nämnda personer, 
dels mellan veckorna. Nedan görs en beskrivning av innehållet i respektive punkt 
och frekvensen av arbetsinsatser. 
 
 
Punkt 1, 2, 3 och 4 
De läkemedel som identifieras för upphandling delas upp i två grupper (grupp 1 
och grupp 2) och vi upphandlar (alternativt förlänger) grupperna vartannat år. 
Avtal tecknas vanligtvis på 2 år med möjlighet till 12 mån + 12 mån förlängning. 
 
Under hösten 2021 har vi genomfört upphandling av ”grupp 1” samt en mindre 
upphandling ”Rekvisitionsläkemedel 2022 B”.  
 
Inför förlängning av avtal från grupp 2 kommer nya volymsuppskattningar tas 
fram på aktuella produkter. Vissa leverantörer önskar även prisförhandla och då 
tas ställning till nytt pris utifrån behov och omvärldsanalys.  
 
 
Punkt 5, Lista över upphandlade läkemedel 
Uppdateringar av en lista för upphandlade läkemedel görs varje månad. Ett nära 
samarbete finns med Rvn:s Upphandlingsavdelning som ansvarar för läkemedels-
upphandlingen för norra sjukvårdsregionen.  
 
 
 
 



 

 

 

 
  

 
Punkt 6, Bevaka leveranssäkerhet och framtagande av underlag för viten 
Efter ApoEx övertagande av läkemedelsförsörjningen har vi inte haft möjlighet att 
utföra denna punkt beroende på att de inte sammanställt någon förteckning av 
leveransbrister. Diskussioner inom regionerna och med ApoEx pågår om att hitta 
en lösning för rapportering av leveransbrister. 
 
 
Punkt 7, Följa upp avtal och följsamhet till upphandlat sortiment 
Varje kvartal sammanställs en fil över möjliga besparingar på ett visst antal över-
enskomna rekvisitionsläkemedel i norra sjukvårdsregionen. Beslut på vilka läke-
medel som ingår baseras på vilka preparat som bär de största kostnaderna och 
regiongruppen beslutar vilka mål som ska sättas för respektive produkt. RVN 
redovisar vilka besparingar varje region kan göra genom att öka följsamheten till 
avtalat läkemedel. En första rapport utifrån detta beslut togs fram under sista kvar-
talet 2020 och därefter har tre rapporter distribuerats av RVN.  
 
Vi deltar även i löpande kontakter och möten med leverantörer för att hålla oss 
uppdaterade kring främst förutsättningar kring leveranser, men även nya produk-
ter som kan vara aktuella för avtal.  
 
 
Punkt 8, koordinera elektronisk prislista (pricat) med aktuella avtalspriser 
Apoteksleverantören skickar regelbundet ut en ny priskatalog, dvs. en förteckning 
över samtliga varor som finns tillgängliga för beställning i norra regionen. Under 
första halvåret jämfördes prislistan varje månad med tillgängliga AIP. Då priset 
avvek togs kontakt med apoteksleverantör och avtalad läkemedelsleverantör. Då 
det framkom att det inte var några stora avvikelser, totalt sett, från AIP så har 
detta glesats ut och numera kontaktas inte leverantörerna. Däremot så sparas in-
formationen av RVN för att eventuellt användas vid prisförhandlingar. 
 
Övrigt 
Den sammanställning och beräkning av läkemedelsrabatter som tidigare gjordes 
på rekvisitionsläkemedel sker numera centralt via SKL:s marknadsfunktion.  
 
Leveransbristersättning som tidigare år har begärts från läkemedelsföretag har inte 
fullgjorts under innevarande år, se punkt 6 ovan.  
 
Kostnad för tjänsten  
Kostnaden som är fakturerad av regionförbundet för 2021 är beräknad efter be-
folkningsstorleken i respektive län utefter löner med tillägg för Concise. 
 
För respektive region ser fördelningen ut på följande vis: 
Västernorrland  143 Tkr 
Jämtland  76 Tkr 
Västerbotten  159 Tkr 
Norrbotten 147 Tkr 
Summa 525 Tkr 


