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Yttrande över betänkandet Sjukhusens läkemedelsförsörjning
(SOU 2007:53)
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra
sig över betänkandet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att föreslå landstingsstyrelsen yttra sig över betänkandet i enlighet med
synpunkter som framgår av det här tjänsteutlåtandet samt
att omedelbart justera beslutet.
Förvaltningens synpunkter
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att utredningens förslag innebär en
möjlighet till en läkemedelsförsörjning som är mer anpassad till vårdgivarnas behov. En konkurrens mellan flera aktörer kan ge effekter i form
av utvecklad service och lägre priser. Utredningens förslag ställer större
krav på landstingen att ta ansvar för inköp och utveckling av tjänster inom
läkemedelsförsörjningsområdet. Förvaltningen bedömer att en sådan
utveckling är rimlig eftersom en effektiv och patientsäker läkemedelsförsörjning är högt prioriterad.
Frihet att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning
En ökad frihet för vårdgivarna att välja vem eller vilka som ska utföra
tjänster inom läkemedelsförsörjningsområdet är välkommet. Vårdgivarna
har stor vana att köpa in komplicerade tjänster och produkter. Även inköp
av de farmaceutiska tjänsterna kan hanteras med patientsäkerhet och
effektivitet i fokus.
Förvaltningen delar utredarens uppfattning att sjukhusapotek och
avdelningsförråd i sig inte är bärare av kvalitet och patientsäkerhet. Det är
viktigt att patientsäkerhetskritiska funktioner regleras så att god kvalitet kan
upprätthållas. Ansvaret för organisationen av dessa funktioner bör dock
åligga vårdgivarna.

Bilaga: Sammanfattning av betänkandet (hela betänkandet finns tillgängligt
på internet
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/86612;jsessionid=am8AxMdPkyE-)
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Anmälan av verksamhet
All hälso- och sjukvårdsverksamhet är anmälningspliktig till myndigheterna. Utredningen föreslår att även läkemedelsförsörjningen ska anmälas
på liknande sätt. Detta förhållningssätt är rimligt och passar väl in i den
struktur som råder inom hälso- och sjukvården.
Chefsfarmaceut
Apoteket AB har idag ansvaret för kvalitet och säkerhet inom läkemedelsförsörjningen. Som en leverantör bland flera kan Apoteket AB inte behålla
det ansvaret. Det är olämpligt och sannolikt även omöjligt att en leverantör
tar på sig kvalitetsansvar och säkerhetsansvar för läkemedelsförsörjningen.
Statistik
Att en leverantör av flera har ansvar för statistikinsamlingen innebär en stor
konkurrensfördel. Det är viktigt att ansvaret överlåts till oberoende part
snarast. Förvaltningen har dock förståelse för att denna fråga hanteras i
samband med utredningens huvudbetänkande.
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