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Ny upphandling av rekvisitionsläkemedel 2019
Västra Götalandsregionen har genomfört en ny upphandling av läkemedel för slutenvården med avtalsstart
1 februari 2019. Avtalen gäller i två år med möjlighet till förlängning. Det är ett stort och viktigt arbete för
sjukvården att ändra i PNL och VNL till de upphandlade läkemedlen.
Vi vill uppmärksamma förskrivare på ett urval av viktiga förändringar i upphandlat sortiment som innebär ett
namnbyte.
Läkemedel
Beredningsform och styrka
Ersätter
Kommentar
Ebilfumin
Kapsel, 30, 45 och 75 mg
Tamiflu
Utbytbart
Salipra
Lösning för nebulisator,
Combivent
Utbytbart
0,5 mg/2,5 mg
Trica
Injektionsvätska, 20 mg
Lederspan
Utbytbart
Zoledronsyra SUN
Infusionsvätska, 5 mg /100 ml Zoledronic Acid
Utbytbart
Hospira
Osteoporosindikation.
Zoledronsyra Stada 4 mg/
100 ml är upphandlat på
onkologisk indikation.
Venofer
Injektionsvätska/koncentrat till Diafer
Se nyhetsbrev Venofer
infusionsvätska, 20 mg/ml
och Monofer upphandlade
intravenösa järnpreparat
Monofer
Injektions-/infusionsvätska,
Ferinject
Se nyhetsbrev Venofer
100 mg/ml
och Monofer upphandlade
intravenösa järnpreparat
Se även nyhetsbreven Ny upphandling av rituximab och trastuzumab, Risk för brist på Privigen samt Venofer
och Monofer upphandlade intravenösa järnpreparat. En fullständig lista över förändrat sortiment har skickats
ut till verksamheterna via Sjukhusapotekets Sortimentsråd. Markeringar för upphandlat/rekommenderat
sortiment är uppdaterade i Hamlet och Melior.
Uppföljning av följsamhet till upphandling
En god följsamhet till upphandlat sortiment är kostnadseffektiv för verksamheten. Som stöd till
förvaltningarnas sortimentsarbete tas det fram en uppföljning av följsamheten till upphandlade läkemedel
inom vissa områden.
Inköpsprocessen
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med upphandling och avtalsvård av läkemedel för slutenvård.
Inköpsrådet ansvarar ytterst för upphandlingsprocessen. Läkemedelskommitténs terapigrupper utvärderar
inkomna anbud. Inför beslut om tilldelning diskuteras ärendet i inköpsstyrgruppen för upphandling av
läkemedel och läkemedelsnära, där sjukhusförvaltningarna är representerade.
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Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:
•
Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
•
Kontaktpersoner för läkemedel och verksamhetschefer inom Vårdval Vårdcentral
Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev
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