Inbjudan ll NUL-seminarium

Sor mentshantering – Upphandlingsprocesser i en föränderlig omvärld
NUL, Nätverket för Upphandling av Läkemedel, bjuder in ll seminarium
för a diskutera tre vik ga områden:
•

Upphandlingskartan

•

Restproblema ken

•

Eﬀek va informa onsflöden

Workshop på e ermiddagen
Seminariet riktar sig ll logis kansvariga och upphandlingsansvariga
inom läkemedelsföretag, sor ments- och upphandlingsansvariga inom
lands ng, avtalscontrollers, distributörer, apoteksaktörer, verksamhetschefer, läkemedelschefer, myndigheter m.fl.

Anmälan ll seminariet
Datum:

5 november 2015

Tid:

09.00–16.30

Plats:

Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Kostnad:

LIF fakturerar en avgi på 900 kr exkl. moms.
I avgi en ingår gemensam lunch.

Anmälan:

Anmälan görs på www.lif.se under rubriken Kalendarium.
Anmälan skall vara LIF llhanda senast den 20 oktober 2015.

Avanmälan: Avanmälan kan göras t. o. m. 20 oktober. Däre er
debiteras full avgi . Platsen får gärna överlåtas.
Program se nästa sida

Preliminärt program

12.30 Lunch

09.00 Kaﬀe och registrering

13:30 E-verifika on – vad händer och hur ska det fungera
Anita Finne-Grahnén, LIF

09.30 Introduk on
Moderatorer: Mikael Svensson (SKL) och Jan Ström (LIF)

Hur påverkas parallellhandeln?
Annika Hjort, Läkemedelshandlarna, LH

Upphandlingskartan

Utökad märkning – möjlighet för nya processer i vården
Margareta Denkert, SLL

09.40 Na onella samverkansmodellen/NT råd/Marknadsfunk on
samt regional/lokal upphandling
Lena Gustafsson, Västra Götalandsregionen, VGR
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Lands ng, SLK
10.40 Paus

Restproblema k
11.00 Restnoteringar av läkemedel, Läkemedelsverkets utredning
Erica Hagblom, Läkemedelsverket
När någon annan restar
Mar n Svensson, AstraZeneca
Rester ur leverantörsperspek v
Jonas Alkman/Ellen Vesterlund, Föreningen för generiska läkemedel, FGL
Hur påverkas vården?
Margareta Denkert, SLL
Vad händer på apoteket?
Eva Einarsson, Apotek Hjärtat

Eﬀek va informa onsflöden

14.00 Workshop inklusive kaﬀe
I mindre grupper diskuteras olika problem med sy e a ta fram
förbä ringsförslag. Grupperna kommer bl.a. diskutera:
Restproblema k:
• Hur ska vi a ackera problemet vid upphandling
• Tidig informa on kontra risken för hamstring
• Kan informa on snabbas upp
Informa onsflödet:
• Kortare led der?
• Säkra informa on i många led
Upphandling – nya processer
• Avtal och ordnat införande
• Marknadsfunk onen
• Förhandlad uppgörelse
15.30 Redovisning och diskussion
16.30 Avslutning

12.00 Informa onsflöden kring ar klar – hur hänger det ihop
Annika Johansson, LIF
Informa on i VARA nu och i fram den
Annika Forsén, eHälsomyndigheten
Informa onflödet i lands ngens perspek v
Helena Palm, SKL
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