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  Landstingsstyrelsen  

Upphandling av rekvisitionsläkemedel 

Bakgrund 
NLT-gruppen (samverkansgruppen för NyaLäkemedelsTerapier) har fört 

nationella prisdiskussioner med Janssen-Cilag AB avseende läkemedlet Zytiga  

(för behandling av prostatacancer). Baserat på resultatet av nämnda diskussioner 

har avtalet hanterats gemensamt inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Det regionala 

arbetet har handlagts av Landstinget i Östergötland.  
 

Upphandlingsförfarande 

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering.  
 

Avtalets startdatum: Retroaktivt från och med 2013-01-01. 

Avtalets slutdatum: 2013-12-31. 

Option: Med möjlighet till förlängning till och med 2014-12-31. 

 
Gemensamt avtal för Sydöstra sjukvårdsregionen 
Landstingets i Östergötland och Landstinget i Kalmar län har bestämt sig för att 

teckna avtal med Janssen-Cilag AB avseende Zytiga och avvaktar besked från 

Landstinget i Jönköpings län för tecknande av ett gemensamt avtal för Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

 

Ärendets behandling 
Då Janssen-Cilag AB önskar sekretess avseende rabattens beräkningsgrund har 

tekniska delegationen vid sitt sammanträde 2013-04-16 hänskjutit ärendet för 

beslut till landstingsstyrelsen. Planeringsdelegationen har vid sitt sammanträde 

2013-04-16 erhållit information i ärendet.  
 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  
 

att rabattavtal avseende Zytiga tecknas med Janssen-Cilag AB.  
 

LANDSTINGETS KANSLI 
 

 

 

Agneta Jansmyr  Arne Andersen   

Landstingsdirektör  Inköpsdirektör  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

TEKNISKA DELEGATIONEN 

Tid: 2013-04-16 klockan 13.00- 
 

 

Plats: Landstingsfastigheters konferensrum, Ryhov 

§69 

Dnr LJ 

2013-

448 

Tilldelning av kontrakt avseende rabattavtal 

rekvisitionsläkemedel 
Föreligger förslag till beslut om tilldelning av rabattavtal 

avseende rekvisitionsläkemedel Zytiga. 

 

Förhandlat upphandlingsförfarande utan föregående 

annonsering. 

 

Regiongemensamt avtal inom Sydöstra sjukvårdsregionen 

som handlagts av Landstinget i Östergötland.  

 

Beslut 

Grunden för förslaget att teckna avtal bygger på 

1. NLT:s rekommendation 

2. Andra landsting inom Sydöstra sjukvårdsregionen tecknar 

avtal enligt NLT:s rekommendation och 

3. Läkemedlet tillför nytta 

 

I det aktuella ärendet har prisdiskussioner förts nationellt 

mellan NLT-gruppen och leverantören av Zytiga, Janssen-

Cilag AB. Landstinget i Östergötland och Landstinget i 

Kalmar län har bestämt sig för att teckna avtalet och 

avvaktar besked från Landstinget i Jönköpings län för 

tecknande av ett gemensamt avtal för Sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

 

Med anledning om tveksamheter kring 

offentlighetsprincipen där pris/rabatter hanteras 

konfidentiellt, och då leverantören i detta fall önskar 

konfidentiell hantering av rabattens beräkningsgrund, 

beslutar Tekniska Delegationen  

 

att hänskjuta ärendet till Landstingsstyrelsen. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag: Landstingsstyrelsen, berörda 

Vid protokollet 
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Christel Åstrand 

Justeras 

 

Lilian Sjöberg-Wärn   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Christel Åstrand 


