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Läkemedelshandlarna välkomnar nya upphandlingsguidelines med kriterier vid upphandling av 
läkemedel till slutenvården. 
 
 

Upphandlingsmyndigheten har just publicerat reviderade kriterier för upphandling av läkemedel till 

slutenvården. Dessa är ett klart förbättrat och mer användbart verktyg för upphandlande enheter. 

 

Läkemedelshandlarna har drivit frågan om proportionalitet i ställda miljökrav om information angående APIer i 

tillverkningsprocessen (Anmälan KKV: https://www.xn--lkemedelshandlarna-ltb.se/wp-
content/uploads/2019/03/LHKKV0325.pdf) 
En tidigare tillämpning av miljökrav har effektivt stängt ute parallellimporterade läkemedel från vissa 

upphandlingar. Detta genom att informationen endast finns hos tillverkaren (direktimportören). 

Att de nya riktlinjerna gör det möjligt att ställa olika krav beroende på vilka läkemedel som ska upphandlas är 

helt i linje med vad Läkemedelshandlarna önskat. Upphandlingsmyndigheten slår fast att: ”Åtgärderna ska vara 

proportionerliga i förhållande till leverantörens verksamhet och möjlighet till inflytande i leveranskedjan.” 

    
Eftersom det fortfarande saknas transparens kring den efterfrågade miljöinformationen, ger ett mervärde även 

fortsättningsvis tillverkaren (direktimportören) monopol på dessa upphandlingar. 

En tillämpning av kriterierna på avancerad och spjutspetsnivå kan vara rimlig vid upphandling av antibiotika.  

Det är fortfarande upphandlande myndigheter som väljer på vilken kriterienivå per produkt de ska ställa kravet 

utifrån organisationernas mål och ”en relevant bedömning”, och det innebär även en risk att tillämpningen blir 

spretig. Läkemedelshandlarna hoppas att upphandlande myndigheter samordnar sig i största mån och väljer 

att använda avancerade och spjutspets kriterierna restriktivt. 
 

Upphandlande Regioner har nu möjlighet att tillämpa strikta miljökrav, där de behövs (på antibiotika) utan att 

missa besparingspotentialen som följer av parallellimport. 

I de centraliserade läkemedelsinköpen till slutenvården i Danmark (Amgros) utgör parallellhandlade läkemedel 

ca 7% av marknaden, och ger en besparing på 610 MDKK. 

 Källa: Copenhagen Economics, based on Danish Drug Information, Amgros and the Danish Association of 
Parallel Importers of Pharmaceuticals and members. 
 

Det handlar om samma patenterade originalprodukter, men med olika importörer, med olika tillgång på 

information. 

Läkemedelshandlarna ser nu fram emot en fortsatt dialog med landets upphandlingsenheter angående 

tillämpningen av UHMs nya guidelines. 
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