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Ny läkemedelsupphandling gäller från 

mars 2022 

En regional upphandling av rekvisitionsläkemedel till 

sjukhus, primärvård och tandvårdskliniker genomförs 

i olika omgångar under året. Upphandlingen sker 

enligt Lagen om Offentlig Upphandling tillsammans 

med Regionerna Norrbotten, Jämtland-Härjedalen 

och Västernorrland. Läkemedelsavtalen som tecknats 

i samband med upphandlingen har en bindningstid på 

2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. 

Huvudsakliga läkemedelsgrupper som lagts ut för 

upphandling är antikoagulantia, hemostatika, medel 

vid anemier, hjärta/kärl-läkemedel, könshormoner, 

hormonpreparat, antibakteriella medel, 

antimykotika, virushämmande medel, medel för 

endokrin terapi, immunsuppressiva medel, medel vid 

behandling av andningsorganen och behandling av 

skelettsjukdomar. 

Se hela listan över upphandlade läkemedel via länk till 

Linda inklusive kort beskrivning för hur offentlig 

läkemedelsupphandling fungerar.  

Läkemedelsupphandling 2022 

 

Apoex har möjlighet att byta beställd vara till 

upphandlad vara när läkemedlen är utbytbara på 

apotek enligt Läkemedelsverket. Men det finns även 

läkemedel i upphandlingen som inte är utbytbara och 

de blir fler i takt med att framför allt biologiska 

läkemedel förlorar sitt patent och blir 

konkurrensutsatta. Det är viktigt att uppdatera 

favoritlistan i Maximo om en sådan används.  

 

 

 

 

 

Exempel på preparat som ersätts av nytt upphandlat 

preparat och som bör väljas:  

➢ Bortezomib Sun i stället för Velcade  

➢ Confidex i stället för Ocplex 

➢ Xeomin/Dysport i stället för Botox 

➢ Oyavas i stället för Avastin 

➢ Zercepac i stället för Ogivri 

➢ Zessly i stället för Remicade/Remsima  

 

Andra bra nyheter är att fler parenterala 

järninfusioner nu är upphandlade. T.ex. så är 

Monofer och Ferinject upphandlade till samma pris 

och kostar endast 34-42% av Apotekens 

UtförsäljningsPris (AUP). Det här innebär att man nu 

för båda dessa preparat (inte bara Ferinject) 

använder sig av regionens rekommenderade rutin, 

d.v.s. registrera ett recept i stället för att förskriva och 

sedan rekvirera preparatet till kliniken eller 

hälsocentralen där patienten får läkemedlet 

administrerat. Receptfavoriter för registrering i 

Läkemedelsmodulen finns för både Ferinject och 

Monofer. 

Det blir en lägre totalkostnad för regionen att ta hela 

kostnaden för det rekvirerade läkemedlet än att 

betala receptkostnaden efter avdrag för patientens 

egenavgift.  

Kenth Markgren och Therese Ahlepil, 

Läkemedelscentrum 

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/lakemedelsforsorjning/upphandlade-lakemedel
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