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Farmaceutiskt upphandlingsstöd avseende de regionala statistiktjänster som 
krävs för planering och uppföljning av rekvisitionsläkemedel för hela norra 
regionen utförs sedan april 2013 av Region Västernorrland. Här sammanfattas 
år 2018.  



 

 

 

 
  

 
Vad har vi fått och vad har det kostat? 
Syftet med att samarbeta i regionen är att varje region/landsting inte ska behöva 
göra allting själva. Genom att dela resurser tjänar vi alla på det.  I avtal, daterat 
den 10 april 2013 specificeras följande innehåll. 
I uppdraget ingår att: 

1 Ta fram statistikunderlag för upphandling 
2 Medverka i framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderingskriterier 
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 
9 Koordinera utbyteslista. 

 
Från Region Västernorrland har följande personer varit delaktiga i arbetet: 
Anna Söderlind, Apotekare 
Niclas Svensson, Läkemedelscontroller 
Carin Svensson, Apotekare 
Ulf Lindahl, Apotekare 
 
För ovanstående punkter varierar nedlagd tid, dels mellan ovan nämnda personer 
och 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 på 2 år med möjlighet till 12 mån + 12 mån förlängning.   
Under 2018 gjorde vi, förutom att upphandla en av huvudgrupperna, en mindre 
kompletterande upphandling.  
 
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 regionen. Förutom ändringar av varunummer har större 
uppdatering av listan gjorts i samband med avtalsstart för grupp 1 den 1 mars 
2018.  
 
Punkt 6, Bevaka leveranssäkerhet och framtagande av underlag för viten 
Utförs i normalfallet efter utgången av respektive kvartal. Inom aktuell period har 
fyra kvartal avslutats. För tidsperioderna har proceduren varit följande. Apoteket 
AB har gjort en sammanställning över de leverantörer som har haft brister med 
leveranssäkerheten. Region Västernorrland tar fram underlag för samtliga 
regioner/landsting i regionen. Arbetet under denna punkt innebär främst sökningar 
i databasen Concice, beräkningar, diskussioner med Apoteket AB samt med 
avtalsparters och framtagande av underlag/mallar på fakturor.  



 

 

 

 
  

 
 
Punkterna 7 och 8, Följa upp avtal och följsamhet till upphandlat sortiment 
och koordinera elektronisk prislista (pricat) med aktuella avtalspriser 
Varje vecka skickar Apoteket AB ut en ny priskatalog, dvs. en förteckning över 
samtliga varor som finns tillgängliga för beställning i norra regionen. Denna pris-
katalog går under namnet ”PRICAT”. Varje månad jämförs PRICAT med till-
gängliga AIP. Då priset avviker tas kontakt med apoteksleverantör 
Löpande kontakter har också hållits med leverantörer för att ta del av ny inform-
ation om produkter, men också vid dålig följsamhet till rådande avtal.  
 
Punkt 9, Koordinera utbyteslista 
Under perioden har fyra utbyteslistor tagits fram av Rvn i samarbete med 
Apoteket. 
 
Övrigt 
Utöver de i avtal bestämda punkterna har Rvn åtagit sig att administrera en fil (i 
ett annat format) över regionens upphandlade rekvisitionsläkemedel. Denna ska 
varje månad skickas till SKL för att uppdatera ELIS-databasen. Fram till och med 
kvartal 2 innevarande år har sammanställning och beräkning av läkemedelsrabat-
ter gjorts på rekvisitionsläkemedel. Från och med kvartal 3 sker detta centralt ge-
nom SKL:s marknadsfunktion. Under året har leveransbristersättning begärts från 
rekvisionsläkemedelsavtalsparter, där dessa inte kunnat leverera och dyrare läke-
medel därför har köpts. Sammanlagt har Rvn därvid fakturerat 3 781 119 kronor.  
 
För respektive landsting/region ser fördelningen av intäkter ut på följande vis: 
Västernorrland  633 429 kronor 
Jämtland  519 881 kronor 
Västerbotten  1 318 013 kronor 
Norrbotten 1 309 796 kronor 
Summa 3 781 119 kronor 
 
Kostnad för tjänsten  
Kostnaden som är fakturerad av regionförbundet för 2018 är beräknad efter be-
folkningsstorleken i respektive län. Lön inklusive sociala avgifter uppgår för janu-
ari till december innevarande år till 478 389 kronor och kostnaden för Concice-
abonnemanget uppgår till 20 000 kronor sammanlagt 498 389 kronor.  
 
Beloppet fördelar sig på följande sätt på respektive landsting.  
 
Västernorrland  136 837 kronor 
Jämtland  72 270 kronor 
Västerbotten  149 626 kronor 
Norrbotten  139 656 kronor  
Summa  498 389 kronor  


