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Inriktning och upphandling av läkemedelsförsörjning och
extemporetillverkning
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen fattade beslut 2016-03-03, § 42, att upphandling
av läkemedelsförsörjningstjänster och läkemedelstillverkning får
inledas. I april 2017 fattade ELG inriktningsbeslut att inför 2020-04-01
upphandla läkemedelsförsörjning omfattande distribution av varor och
extemporetillverkning och ställde sig bakom en inriktning att tjänsten
skötsel av läkemedelsförråd skulle utföras i egen regi1. Utifrån dessa
utgångspunkter har ett upphandlingsunderlag sammanställts i
samarbete med norra sjukvårdsregionens landsting/regioner.
Uppdraget omfattar en avtalsperiod på 4 år + 24 månader med
avtalsstart 2020-04-01.



Upphandlingsunderlaget avspeglar den inriktning som är
beslutad
Upphandlingsunderlaget ger VLL handlingsfrihet kopplad till de
risker som har identifierats med planerad hemtagning av tjänst

Läkemedelscentrum fick samtidigt i uppdrag att utreda nytta, risker
och kostnader med att driva tjänsten i egen regi inför ett definitivt
beslut i frågan. Uppdraget bör avvakta anbudspriser för att kunna ge
en slutgiltig rekommendation till definitivt beslut om hemtagning av
tjänsten i egen regi.
Landstingsstyrelsens beslut
1. Upphandling sker för läkemedelsförsörjning omfattande
distribution av varor och extemporetillverkning enligt föreslagen
inriktning
2. Avvakta definitivt beslut om hemtagning av tjänst skötsel av
läkemedelsförråd tills tidigast i samband med tilldelningsbeslut
och senast december 2018
3. Förslag till organisation och beräkning av resursbehov samt
kostnader ifall skötsel av läkemedelsförråd ska drivas i egen
regi tas fram enligt föreslagen inriktning
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Bakgrund
Den 31 mars 2020 upphör nuvarande avtal med Apoteket AB om
tjänster inom området läkemedelsförsörjning. Landstinget kan välja att
driva allt, eller delar av läkemedelsförsörjningen till vården i egen regi
eller upphandla verksamheten enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU). Även i de fall externa leverantörer av tjänster anlitas har
vårdgivaren det fulla ansvaret för läkemedelsförsörjningen till
vårdenheterna.
Landstingen i norra sjukvårdsregionen har gemensamt tagit fram en
rekommendation till beslut om försörjningslösning för norra
sjukvårsregionen 20202. Besluten har sedan förankrats inom
respektive landstings ledning. I april 2017 fattade ELG
inriktningsbeslut att inför 2020-04-01, då nuvarande avtal upphör, att
på nytt upphandla läkemedelsförsörjning omfattande distribution av
varor och extemporetillverkning. ELG ställde sig bakom inriktningen att
tjänsten skötsel av läkemedelsförråd skulle utföras i egen regi.
Utifrån dessa utgångspunkter har ett upphandlingsunderlag
sammanställts i samarbete med norra sjukvårdsregionens
landsting/regioner. Uppdraget omfattar en avtalsperiod på 4 år + 24
månader.
Läkemedelscentrum fick också i uppdrag att utreda nytta, risker och
kostnader med att driva tjänsten i egen regi inför ett definitivt beslut att
avsluta externt tjänsteköp. En sammanfattning av aktuell status finns i
bilaga.
Historik och pågående arbete inom läkemedelsförsörjningen
Inför upphandling av nuvarande avtal (med start 2013-04-01)
beslutade landstingsstyrelsen3 att inte upphandla strategiska områden
såsom kunskaps- och sakkunnigtjänster, sortimentsstyrning,
upphandlingsstöd samt vätskehantering (sköts av intern service) och
beställnings- och lagersystem för läkemedel utan istället bygga upp en
intern driftsorganisation för dessa områden. Landstingsstyrelsen
ställde sig även bakom en långsiktig målsättning att arbeta mot en
patientindividuell läkemedelsförsörjning (fortsättningsvis kallad PiL). [3]
De största aktiviteterna som påverkar läkemedelsförsörjningen i
framtiden är PiL, nya sjukhusapotekslokaler, centraliserad
försörjningslösning i norra sjukvårdsregionen, nya farmaceutiska
tjänster i vården samt aktuell upphandling av försörjningstjänster.
Beredning av ärende PiL pågår inom VLL beredningsprocess för IT_____________________________
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investeringar och kommer att ge en separat rekommendation till
beslut. Denna beredning är kraftigt beroende av IT-investeringsbudget
och vilka möjligheter till automatisering av läkemedelsprocessen som
erbjuds inom FVIS-programmet. Nya sjukhusapotekslokaler byggs och
beräknas stå klara 2021 på NUS. Dessa lokaler har planerats för den
försörjningsmodell som VLL inom aktuellt avtal ingår fr.o.m. 2018-10
samt för att ge möjligheter till dosproduktion på Norrlands
universitetssjukhus i enlighet med inriktning mot PiL. Nya sätt att
arbeta med farmaceutiska tjänster i läkemedelshanteringen på
vårdavdelning har utvärderats i projektform och visat på positiva
resultat för vårdpersonal och kvalitet.4
Det föreslagna upphandlingsunderlaget bedöms ligga i linje med
pågående aktiviteter och samtidigt ge VLL oförändrade eller sänkta
kostnader för läkemedelsförsörjningen i Västerbotten.
Sammanfattande slutsatser relevanta för att gå vidare med
annonsering av upphandlingsunderlag:



Upphandlingsunderlaget stödjer VLL:s inriktning inom
läkemedelsförsörjning
Upphandlingsunderlaget ger VLL handlingsfrihet kopplad till de
risker som har identifierats med planerad hemtagning av tjänst
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Start införandeprojekt nytt
avtal
Avtalsstart

_____________________________
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Farmaceut i läkemedelshantering på vårdavdelning

Ev. etablering av driftsorganisation
förrådstjänst

Tidigast definitivt beslut om
hemtagning i egen regi
Ev. rekryteringsstart och start för
utbyggnad av nuvarande
driftsorganisation för
läkemedelsförsörjning

Tjänst i full drift i egen regi
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