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*Listan innehåller uppgifter om läkemedelsbehov på ATC-kodsnivå och beredningsform. 
Prognostiserat nationellt inköpsbehov är specificerat. Markering finns för de produkter som är mest 
kritiska för vilka behovet är stort och svårbedömt. 
 

Informationsbrev om regionernas läkemedelsbehov och nationellt inköp  
 
De 21 regionerna har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett nära samarbete 
när det gäller att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till Covid-19. Regionerna Skåne, 
Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (Fyrlän) har från övriga regioner genom beslut från 
samtliga regiondirektörer fått i uppdrag att köpa in läkemedel för nationellt behov för de läkemedel 
som bedöms som de mest centrala/kritiska för den utbyggnad av intensivvårdsplatser och slutenvård 
som pågår. Målsättningen är att nå en lagernivå som motsvarar den förväntade förbrukningen i riket 
för att motverka eventuell brist. Oriola och Tamro har i uppdrag att se över tillgängligheten på en 
övergripande nivå. I de fall regionerna inte får möjlighet att köpa läkemedel till önskade volymer 
köper regionerna det som erbjuds. Tamro och Oriola har åtagit sig uppdraget att bistå regionerna 
med kommunikation, dialog, kartläggning och hantering i samband med regionernas nationella 
inköp. 
Fyrlän skickar med en lista över de centrala/kritiska läkemedel som är aktuella för nationellt inköp*. 
Listan kommer att revideras över tid. Inköpsfunktionerna på de fyra regionerna kommer att kontakta 
respektive företag för genomförande av köp. Listan är sammanställd på ett specifikt varunummer för 
att möjliggöra en volymuppskattning men motsvarande förpackningsstorlekar, styrkor och preparat 
från alla företag är av intresse.  
Särskild dialog kommer att ske med företag som hanterar och distribuerar vätskor och en del andra 
läkemedel direkt till beställare. En process kommer att överenskommas även för detta.  
  
När de 18 regionernas logistikpartners, eller någon av de tre regioner som beställer läkemedel direkt 
ifrån distributörerna, beställer något av de läkemedel som definierats som kritiska och de inte finns 
tillgängliga i läkemedelsföretags lager, ska distributörerna distribuera från de läkemedel som 
regionerna köpt in för samtliga regioner.  
  
I möjligaste mån kommer region som har avtal med företag för aktuellt läkemedel att genomföra det 
nationella inköpet. Kontakt för köp sker via någon av Fyrläns inköpsavdelningar. 
  
Dialog har förts, gemensamt mellan läkemedelsföretagens branschföreningar, distributörerna, SKR, 
MSB, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och de fyra regionerna.  
  
Vid eventuella frågor kontakta personerna nedan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Region Stockholm    Västra Götalandsregionen  
Malin Alenius    Marie Rasmuson 
Förvaltningsledare läkemedelsförsörjningen Regionområdeschef  
malin.alenius@sll.se   Sjukvårdsapotek och hjälpmedel 
    marie.rasmuson@vgregion.se 

 
Region Skåne    Region Östergötland 
Maria Landgren   Johanna Orraryd 
Läkemedelschef   Chefsfarmaceut 
maria.landgren@skane.se   johanna.orraryd@regionostergotland.se
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