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Landstingsstyrelsen

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter
via eget sjukhusapotek
Bakgrund
Avregleringen av apoteksmarknaden i november 2011 medförde att även
landstingens läkemedelsförsörjning ska upphandlas. Landstinget annonserade en
upphandling i december 2011 med sista anbudsdag i slutet av februari 2012. Vid
anbudets öppnande hade nuvarande entreprenör, Apoteket Farmaci AB, valt att
avböja anbud och ingen annan aktör hade lämnat något anbud.
Läkemedelsverket möjliggör för landstingen att driva läkemedelsförsörjningen i
egen regi i föreskriften ”Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens
läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8).
Landstinget i Jönköpings län köpte läkemedel till den slutna vården för 227
miljoner kronor 2011. Kostnaden för gällande avtal med nuvarande entreprenör
för drift av läkemedelsförsörjningen beräknas till 26,5 miljoner kronor för 2012.

Läkemedelsförsörjning i egen regi
Det finns fördelar med läkemedelsförsörjning i egen regi då det ger bättre
möjligheter till utveckling och effektiviseringar av läkemedelsförsörjning och
användning. Landstinget får detaljkunskap om läkemedelsförsörjningen och denna
blir fullt ut en del av vården.
Mot den bakgrunden har planering för att driva läkemedelsförsörjningen i
Landstingets egen regi startat. För att få tillräcklig tid för omställning har avtalet
med nuvarande entreprenör förlängts 31 oktober 2013.
I samband med att verksamheten tas över i egen regi erbjuds personal som idag
arbetar med läkemedelsförsörjning anställning inom Landstinget.
Sjukhusapotekets personal kan samverka med de kliniska apotekarna som redan är
anställda i Landstinget vilket är bra för kommunikation, effektivitet och samsyn
kring läkemedelsanvändningen.
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Läkemedelsförsörjning i egen regi kräver ett välfungerande lagerstyrningssystem
som kan kommunicera med vårdens beställningssystem, grossister och
leverantörer på apoteksmarknaden. Möjligheten att använda samma
lagerstyrningssystem som idag används av Länsförsörjning undersöks. Det finns
stora likheter mellan verksamheterna och erfarenheter och samordning med
Länsförsörjning kan vara en framgångsfaktor.

Kostnader
Det inledande arbetet har bedrivits med personal som omfördelats till uppgiften.
Övertagande av sjukhusapoteket kommer att kräva initiala kostnader som i
nuläget inte kan anges. En kravanalys görs på ett nytt logistiksystem för lager och
distribution med koppling till nuvarande lagersystem på Länsförsörjning. En
preliminär bild av vad som kommer att krävas i utvecklingskostnader kommer att
kunna ges efter oktober månad liksom en bild av kostnader för licenser och årliga
underhållskostnader samt övriga kostnader. Expertstöd kan komma att krävas i
arbetet med kravanalys. Kostnader tillkommer även för övertagande eller
upphandling av utrustning/inventarier, förtidsanställning av chef, marknadsföring
och skyltning. Beräkning av dessa kostnader kan göras första när planeringsarbetet fortgått ytterligare några månader.
I arbetet med genomförande ligger även att beskriva hur sjukhusapoteket ska
ledas och organiseras och till vilken förvaltning det knyts. En process krävs även
för övertagandet av personal inkluderande eventuella behov av nyrekrytering.
I det inledande arbetet har även omkringliggande intressenter som blir berörda när
Landstinget tar över verksamheten identifierats.
Målet med läkemedelsförsörjning i egen regi är en ökad kostnadseffektivitet i
hanteringen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna påbörjat arbete med inriktning att läkemedelsförsörjning till vårdens
enheter ska ske via ett sjukhusapotek i egen regi.
att beskrivning och kostnadsberäkning ska presenteras före årsskiftet 2012-2013.
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Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget
sjukhusapotek
Avregleringen av apoteksmarknaden i november 2011
medförde att även landstingens läkemedelsförsörjning ska
upphandlas.
Föreligger förslag till att läkemedelsförsörjningen till
vårdens enheter sker via eget sjukhusapotek.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna påbörjat arbete med inriktning att
läkemedelsförsörjningen till vårdens enheter ska ske via ett
sjukhusapotek i egen regi,
att beskrivning och kostnadsberäkning ska presenteras före
årsskiftet 2012-2013.
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