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Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén

Ny upphandling av läkemedel och vätskor på rekvisition från 1 april
Den 1 april började den nya upphandlingen av läkemedel och vätskor på rekvisition att gälla inom
Region Värmland. I och med upphandlingen kan vissa produkter få nya namn. En lista över
upphandlade läkemedel samt infusionsvätskor finns på: Upphandlingar - Region Värmland Intranät.

Årshjulet för upphandling av rekvisitionsläkemedel
I slutet av sommaren/början av hösten ser upphandlingsgruppen över vilka avtal som kan och ska
förlängas. Ett avtal kan som längst gälla i fyra år. Att upphandlingsgruppen väljer att inte förlänga ett
avtal kan till exempel bero på att vården inte är nöjd med produkten eller att det har kommit ny
konkurrens på marknaden. När det är bestämt vilka avtal som ska förlängas påbörjas arbetet med
den nya upphandlingen. Bland annat ses utgångna avtal över för att avgöra om dessa produkter ska
upphandlas på nytt eller om det finns nya produkter eller behov att tillgodose vården med. I
förberedelsearbetet tas alla underlag (inklusive produktspecifikationen) fram inför kommande
annonsering av upphandlingen. När annonsering har skett kan företag lämna anbud. Efter
annonseringstidens slut utvärderas de anbud som har kommit in.
I utvärderingen säkerställs bland annat att företagen uppnår alla juridiska krav och att produkten
uppfyller de krav som ställts i produktspecifikationen. När utvärderingen är klar informeras alla
anbudsgivare om vilka som har vunnit upphandlingen. Till en början gäller en så kallad avtalsspärr
vilket innebär att inga avtal kan skrivas med något företag under denna period. Andra anbudsgivare
som inte har vunnit upphandlingen har under denna tid möjlighet att överpröva beslutet i domstol.
Sker ingen överprövning kan avtal skrivas så snart avtalsspärren är över. Därefter påbörjas det kanske
svåraste och viktigaste arbetet – implementering av de nya avtalen.
I de fall inga anbud har kommit in på en produkt kan upphandlingsgruppen vända sig direkt till
företagen och göra en så kallad direktupphandling. Det kan också hända att en produkt har missats i
upphandlingen som regionen gärna vill ha avtal på. Då görs ibland en kompletteringsupphandling.
För mer information om läkemedelsupphandling i Region Värmland se Läkemedelsnytt v.14 samt
sidan för läkemedelsupphandling på intranätet.

Läkemedelsleveranser påsken 2022
Tänk på att endast beställa läkemedel till de dagar verksamheten har öppet, detta gäller framför allt
vid beställning av kylvaror. Vid beställning i Marknadsplatsen kan önskat leveransdatum skrivas in
manuellt, annars blir leveransdag nästkommande vardag. Till tisdag den 19 april kommer inga
kylvaror att kunna levereras i det normala flödet. Vid behov av kylvaror till den 19 april behöver
Apoteket kontaktas per telefon för att ordna med transport av akutbeställning.
Vid frågor kontaktas:
Kundtjänst hos Apoteket tel. 010-447 73 00
Läkemedelsförsörjningsenheten tel. 010-831 51 40

Aktuella restnoteringar
Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.
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Inga nya meddelanden har publicerats den senaste veckan.

