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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter 
via eget sjukhusapotek 

Inledning 
Landstingsstyrelsen beslutade 2012-10-16 § 173 godkänna arbetsplanen med en 

läkemedelsförsörjning i egen regi. I planen ingår utveckling av IT-system för 

beställning, lagerhållning och distribution av läkemedel, övertagande och inköp 

av utrustning samt igångkörningskostnader såsom tidigare anställning av personal, 

konsultstöd, motsv. 

 

Inom angivna områden kan kostnader bedömas. Denna kostnadsuppskattning 

innebär inget ställningstagande till de slutliga kostnaderna för hela driften från 

1 november 2013 vilka ska rymmas med marginal inom den nivå som idag 

utbetalas till Apoteket-Farmaci AB. 

Planeringsläget 
Projektet med övertagande har under hösten byggt upp en organisation som 

benämns styrgrupp och omfattar förutom projektledaren representanter från 

inköpsavdelningen, personalavdelningen och läkemedelssektionen, en 

samverkansgrupp finns även med Apoteket-Farmaci AB. Projektet finns beskrivet 

på intranätet under ”pågående projekt” - en öppen del och en del för alla berörda 

aktörer. 

 

Beslutad GAP-analys, över ett nödvändigt lagerhanteringssystem, som är en 

allmän bedömning för att identifiera, precisera och åtgärda gapet mellan en 

befintlig och en önskad situation är nu klar. Analysen är genomförd gentemot 

JEEVES standardfunktionalitet som lagersystem. JEEVES används i dagsläget 

inom Länsförsörjning och Qulturum. 

 

Inom ramen för den samverkan som sker med Apoteket-Farmaci AB har 

prisuppskattningar erhållits för övertagandet av utrustning, hur samspelet ska ske 

under tiden med personal. En överenskommelse finns om verksamhetsövergång 

och personal har kunnat anmäla sitt intresse för övergång till landstinget. Denna 

tidiga kartläggning tyder på att de flesta är intresserade av anställning inom 

landstinget. Dialog förs med Landstingsfastigheter och Transportavdelningen 
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eftersom ett övertagande kräver nya avtal och eventuellt vissa byggnadstekniska 

åtgärder.  

 

Behov av genomförandebudget under 2012/2013 beskrivs nedan. 

 

Projektet är funktionellt uppbyggt kring områden IT, lokaler/transporter, 

organisation och personal/utbildning varför äskandena fördelas inom dessa 

funktionsområden. 

IT 
Anpassning beställningsportal ( Raindance) 200.000:- 

Offert EVRY, anpassning och licenser Jeeves 2.000.000:- 

Insatser från IT-centrum * 

Lokaler/transporter 
Övertagande inventarier enligt offert 850.000:- 

Eventuellt vissa byggnadstekniska åtgärder ** 

Skyltning   50.000:- 

Organisation 
Inköp av konsultstöd 100.000:- 

Licenser, godkännande, valideringar 100.000:- 

Tidigareanställning driftchef 500.000:- 

Personal/utbildning 
Ersättning för insatser av personal inom A-F AB 100.000:- 

Utbildning övrigt, Raindance, Jeeves 

 300.000:- 

 

Summa 4.200.000:- 

 

* De insatser som behövs från IT-centrum är i nuläget svårbedömda eftersom de 

är starkt beroende på hur den kommande arbetsfördelningen blir mellan EVRY 

och landstingets enheter när identifierade GAP i analysen ska lösas. Framtida 

serverkostnader och ev andra IT-kostnader belastar enheten för 

Läkemedelsservice (Sjukhusapoteket) efter de principer som gäller för samtliga 

verksamheter inom landstinget gentemot IT-centrum. 

 

** Ev byggnadstekniska åtgärder är beroende på om mottagningsrum och del av 

lastkaj för leveranser kan delas med sjukhusets försäljningsapotek eller om 

separata lokaler av säkerhetsskäl måste göras eftersom två ägare enligt 

Läkemedelsverkets instruktioner inte kan agera i samma lokal. Frågan håller f n 

på att utredas. 
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Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att ur 2013 års anslag för oförutsedda utgifter anvisa 4,2 mnkr för etablering av 

eget sjukhusapotek. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

hälso- och sjukvårdsdirektör 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 161-177 
Tid: 2012-12-04 09:00-12:30 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 174 
Dnr 
LJ2012
/1303 

Läkemedelsförsörjning till vårdens enheter via eget 
sjukhusapotek 
Föreligger förslag till etablering av eget sjukhusapotek.  
 
Beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 
 
att ur 2013 års anslag för oförutsedda utgifter anvisa 4,2 
mnkr för etablering av eget sjukhusapotek. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt  

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


