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Sammanfattning och nuläge 
Coronapandemin har haft stor påverkan på Sjukvårdsapotek, precis som på många andra 
verksamheter även under 2021. Flera personer har arbetet en hel del nationellt med att säkra 
tillgången på läkemedel och utföra det uppdrag VGR tillsammans med regionerna Stockholm, Skåne 
och Östergötland fått av Sveriges alla regiondirektörer och det certifikat att köpa läkemedel från 
andra länder som Socialstyrelsen utfärdat till dessa fyra regioner. Läkemedelsförsörjningen i VGR har 
i delar haft ett stort beroende av det nationella arbetet och generellt fungerat väl. Dock har den 
restproblematik som funnits under många år naturligtvis påverkat arbete och tillgång även detta år. 
 

Många av lokala sjukvårdsapotekens medarbetare har bidragit med iordningställande av läkemedel 
med mera i samband med vård av covid-19-patienter. Dessutom har stora insatser gjorts i samband 
med vaccinationer med Covid-19-vacciner på sjukhusen. 

 

Under 2021 gjordes cirka 423 000 läkemedelsbeställningar och 98 000 beredningar av cytostatika 
bereddes och levererades till våra sjukhus. 

Slutenvårdsdos fyra produktionsenheter som hanterar maskinell packning och leverans av läkemedel 
i dospåsar till vårdavdelningar på sjukhus levererade drygt 5,9 milj. dospåsar till 153 vårdavdelningar. 

 
För vidare utveckling av Vårdfarmaci, apotekare och receptarier i kliniskt arbete, startades ett projekt 

för införande av en regiongemensam struktur och finansiering. Planen godkändes av Koncernledning 

Hälso- och sjukvård efter förankring i funktionsgrupp regionchefläkare och utvecklingschefgruppen. 

Syftet med detta är att vi ska bidra till hög patientsäkerhet och en jämlik vård genom att nyttja våra 

goda resurser där de gör mest nytta samt skapa en god arbetsmiljö och möjlighet till 

kompetensutveckling.  

Restproblematiken för läkemedel var stabilt hög jämfört med 2020. Cirka 7,8% av cirka 423 000 

beställda rader restnoterades. Sjukvårdsapotek VGRs Sortimentsråd för läkemedel lyckades med sitt 

idoga arbete hitta alternativa lösningar för 4,3% av dessa. Läkemedelverket (LV) har startat en 

samverkansgrupp för arbete med och informationsutbyte om rester. VGR medverkar med en 

representant för regionernas/SKRs räkning.  

VGRs program med försörjningsstrategi för VGR har utökats med ett delprojekt för beredskap. 
Sjukvårdsapoteket medverkar i program och beredskapsprojekt. Under 2021 genomförde 
Sjukvårdsapotek VGR 19 egenkontroller. Vidare inspekterades delar av VGRs 
sjukvårdsapoteksverksamhet 2 gånger av Läkemedelsverket. Samtliga resulterade i åtgärdsplaner 
som följs upp inom egenkontrollprogrammet.  

 
Ett omfattande projekt har pågått under året för att ta över de fyra beredningsenheterna för 

läkemedel i VGRs regi. Projektet består av många olika delar inkluderande att 38 personer byter 

arbetsgivare från APL, Apotek produktion och laboratorier, till VGR. Projektet har löpt på väl och 

samarbetet med APL har fungerat mycket bra. 

ATMP – Nya avancerade läkemedelsterapier är på väg in i sjukvården. Sjukvårdsapotek VGR 

medverkar i pågående arbete inom Verksamhetsområde läkemedel på SU samt nationellt för att 

skapa goda förutsättningar för användning av dessa läkemedel. Verksamhetsområde läkemedel har 

på uppdrag av regionen skapat en ny funktion som ska driva arbetet. 
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Vid årsskiftet 2021-2022 bytte Sjukhusapoteket VGR namn till Sjukvårdsapotek VGR. Syftet är att 

förtydliga att vi är en del i omställningen av vården och ett sammanhållet hälso- och 

sjukvårdssystem. 

Organisation 
Sjukvårdsapotek VGR, är en regiongemensam verksamhet. Organisatoriskt består den av en regional 
och fem lokala enheter i de fem sjukhusförvaltningarna. Apoteket AB respektive APL (Apotek 
Produktion och Laboratorier AB) är upphandlade för att utföra vissa tjänster och ingår i sitt 
tjänsteutförande i VGRs sjukvårdsapotek. Avtalet med APL avslutas i mars 2022. Chef 
Sjukvårdsapotek VGR har ett övergripande ansvar för att leda, styra, samordna och följa upp samt att 
driva utveckling av verksamheten. Dessutom ansvar för den regiongemensamma budgeten.  

 

 
Bild. Intern organisationsstruktur 

 

Sjukvårdsapotekets organisation är strukturerat som ett nätverk. Den inkluderar ett antal 
specialistroller för regiongemensamt arbete med tydligt definierade ansvarsområden. Tjänsterna 
bemannas delvis med personer från lokala sjukvårdsapoteken och delvis från regionala 
sjukvårdsapoteket. Basen i sjukvårdsapotekets organisation är de lokala sjukvårdsapoteken, ett antal 
samverkansgrupper med tydliga uppdrag samt de fyra produktionsenheterna för slutenvårdsdos.  

 

Organisatoriskt ansvar för kvalitetsarbetet 
Sjukvårdsapotek VGR har ett ledningssystem1 där organisation, regelverk, kompetens och 
kvalitetssäkring är fastställda och beskrivna. Kvalitetsarbetet bedrivs huvudsakligen inom ramen för 
fyra områden: 

· Rutiner och processer 
· Kompetensutveckling 

                                                      
1 Alfresco/Sjukvårdsapotek VGR Ledningssystem 

https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/sjukhusapoteket-vgr-verksamhetsbeskrivning/documentlibrary
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· Uppföljning av avvikelserapportering 
· Egenkontroll/revision 

Kvalitetsansvarig apotekare ansvarar för att verksamheten bedrivs säkert och att kraven på 
läkemedlens säkerhet och kvalitet uppfylls genom det strategiska arbetet med Sjukvårdsapoteks 
kvalitetsutveckling2. På respektive sjukhusförvaltning finns lokalt kvalitetsansvariga farmaceuter som 
har motsvarande ansvar lokalt3. Vidare finns namngivna sakkunniga personer vilka ansvarar för 
sakkunniguppdragen för dialys, radiofarmaka och slutenvårdsdos4 i enlighet med Läkemedelsverkets 
föreskrifter.  Styrande dokument för Sjukvårdsapotek VGR är tillgängliga för samtliga medarbetare i 
Sjukvårdsapotekets ledningssystem.  

 

Uppdrag 
Övergripande uppdrag är ledning, styrning och samordning av sjukvårdsapoteksverksamheten i VGR. 

I uppdraget ingår att säkerställa och utveckla effektiv läkemedelsförsörjning och 

läkemedelshantering med hög kvalitet och att tillgodose vårdgivares och patienters behov samt bidra 

med farmaceutiskt kunskapsstöd i vården. 

Vision 
Sveriges bästa sjukhusapotek. 

Ledstjärna 
Hög kvalitet och patientsäkerhet genom kunskapsstöd och effektiv läkemedelsförsörjning. 

Övergripande mål 
· Regional och lokal samverkan med gemensam målbild 
· Standardiserade processer 
· Robust försörjningskedja med rätt kvalitet och säkerhet 
· Sjukhusapoteksresurser och kunskapsstöd i partnerskap och som en integrerad del i 

vården 
· Säker och rationell läkemedelshantering 

 

Strategi 
Sjukvårdsapotekets strategi är att arbeta med läkemedelshantering- och läkemedelsförsörjning med 
utgångspunkt i vårdens behov och att verka för bästa möjliga tillgänglighet på läkemedel.  

 

Strategi 

· Kontinuerlig uppföljning av processarbete och resultat 
· Ett tillämpat och uppdaterat ledningssystem  
· Rationell lagerhållning och försörjning 
· Regiongemensam sortimentstyrning 
· Förvalta utveckla och tillgängliggöra regionala läkemedelshanteringsrutinerna och 

aktuella kunskapsstöd 
· Utveckla vårdfarmaci; apotekare och receptarier i vården 

                                                      
2 Ansvarsbeskrivning Kvalitetsansvarig apotekare 
3 Ansvarsbeskrivning Kvalitetsansvarig farmacevt 
4 Instruktion Organisation Sakkunnig 
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Måluppfyllelse Verksamhetsplan 2021 
 

Måluppfyllelse 

· Under hela 2021 har det omfattande projektet med att ta över beredningsverksamheten för 

läkemedel till egen regi genomförts enligt plan (steg 1). Avtalet med APL avslutas 1 mars 

2022. Det är ett stort steg i Sjukvårdsapotekets strategiska utveckling för en robust 

försörjningskedja med rätt kvalitet och säkerhet.  

 

· Steg 2 i beslutad beredningsstrategi, att ta fram ett underlag för regiongemensam struktur 

för iordningställande av parenterala läkemedel på vårdavdelning respektive centralt på 

sjukhus har genomförts. Rapporteras till Regionhälsans styrelse i februari 2022. Nästa steg 

planeras av Sjukvårdsapotek VGR. 

 

· Införandeprojekt för nytt läkemedelsautomatavtal genomfördes under 2022. Planen för 

utbyten är fastställd och utbyten påbörjade. 

 

· Sjukvårdsapoteket har medverkat i FVM-projektet och bidragit till att ett arbete med 

genomlysning av identifierade kvalitetsbrister i Millenniums läkemedelsmodul genomförts 

och att en åtgärdsplan tagits fram.  

 

· Baserat på det förslag som Sjukvårdsapotek VGR och förvaltningsrepresentanter tagit fram 

fattade Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård beslut om införandet av en 

regiongemensam struktur för organisation och finansiering av Vårdfarmaci. En projektgrupp 

har tillsatts och arbete med genomförande påbörjats. 

 

· Inkludering av beredning av läkemedel i Sjukvårdsapoteks kompetensutvecklingsplan har 

påbörjats med en samverkan med GU. Målsättningen är att starta en GMP-utbildning och Vi 

har fått ett ekonomiskt bidrag från Omställningsfonden. 

 
Övriga planerade aktiviteter har enbart delvis genomförts på grund av att mycket resurser behövts 
för arbete relaterat till Coronapandemin.  

 

Kvantitativa mål och mätetal 2021 Mål Resultat 

Kassation cytostatika på beredningsenheter (i kronor) <3% 2,8% 

Andel (%) dosproducerade tabletter/kapslar utav möjliga perorala ordinationer  80% 84,3% 

Andel kasserade dospåsar <5% 7% 

Antal snabborderrader/totalt antal orderrader exkl. förvaltningar utanför 
sjukhus 

<=2% 1,8%* 

Antal snabborder/totalt antal order exkl. förvaltningar utanför sjukhus <=6% 9,5%* 

Andel beställda C-varor/varurader) exkl. förvaltningar utanför sjukhus, exkl. 
VNL 

<5% 3,6%* 

Audits av Regionservice, varumottagningar (antal) 4/år 7 
*Enbart Sjukhus 
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Väsentliga händelser under året 

Allmänt  
 Vid årsskiftet 2021-2022 bytte Sjukhusapoteket VGR namn till Sjukvårdsapotek VGR. Syftet 

med namnbytet är att gå i linje med omställningen av vården och ett sammanhållet hälso- 
och sjukvårdssystem. Det blir också tydligare att läkemedelsförsörjningen inte enbart gäller 
sjukhus. Ytterst ska Sjukvårdsapotek bidra till bästa möjliga förutsättningar för patienten. 
 

 Processamordningsgruppen har haft en genomgång av processorienterat arbetssätt och hur 
man ritar processer. Möjligheten om 2c8 kan vara ett bra alternativ till QPR som 
processverktyg. Handlingsplan med ett tydligt mål har tagits fram för ökad kvalitet och 
effektivisering av processarbetet. 
 

 e-Ped-redaktionen har granskat och godkänt ett antal instruktioner. Drygt 600 instruktioner 
är godkända i VGR i nuläget. Speciellt riskfyllda läkemedel med avvikelser har 
prioriterats. Läkemedelsavvikelser gällande barn under 18 år och läkemedel ur ett ePed 
perspektiv bevakas löpande med syfte att kontinuerligt förbättra instruktioner och 
rimlighetskontroller. Redaktionen har månatliga avstämningar med Centralredaktionen i 
Stockholm.  

 

 För hemdialys har en större upphandling genomförts under året. Kvalitetsförbättrande 
arbete har påbörjats tillsammans med Apoteket AB (RGL) och Tamro. Fokus på 
avvikelsehantering, restproblematik samt kommunikation. 

 

 Kliniska prövningar 2021 
· 315 prövningar är anmälda och inte rapporterade som avslutade 
· 82 prövningar är anmälda med slutdatum senare än 2022 
· 13 prövningar startades 2021 
· 34 prövningar beräknas ha avslutats 2021 
 

 KAF, kommunala akutläkemedelsförråd: Samverkansgrupp Läkemedel Region-Kommun har 
bland annat sett över rutinen för KAF för att förtydliga vilka läkemedel som kan beställas till 
KAF. Frågor till enkät för kvalitetsgranskning av KAF har tagits fram. Enkäten planerades till 
senhösten 2021 men flyttades till januari 2022 på grund av att resurser behövdes för 
pandemiarbete. En översyn av KAF-processen påbörjades med syfte att förtydliga ansvar 
mellan de olika parterna samt att förenkla arbetet.  
 

 Sjukvårdsapotek SU har omorganiserats och har numera fem och snart sex enheter. 
Läkemedelsförsörjning, tre enheter för Vårdfarmaci, Slutenvårdsdos samt från mars 2022 
också en beredningsenhet. 

Projekt  

 Ett omfattande projekt för övertag av beredning läkemedel i VGRs regi har pågått hela året. 
Förberedelser för övertagande av personal från APL genomfördes efter politiskt beslut. 
Övertag av beredningstjänster för kliniska läkemedelsstudier har medfört att alla avtal med 
industrin har skrivits om.  
 

 Sjukvårdsapoteket medverkar i VGRs projekt för regionala logistik och försörjningsstrategin. 
Projektet har utökats med ett nytt ben, beredskap i krig och kris. 
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 Pilotprojekt omsättningslagring läkemedel (beredskapslager) har genomförts av SU med 
medverkan från Sjukvårdsapoteket. Avrapporterades i april. 
 

 Införandeprojekt nytt avtal läkemedelsautomater har genomförts. Genomförande av utbyten 
genomförs i förvaltning under en tvåårsperiod. 
 

 Projekt farmaceut på akutmottagning har tyvärr inte kunnat genomföras under pandemin 
men planeras nu återupptas på SU under våren 2022. 
 

 FVM – Sjukvårdsapoteksrepresentanter har medverkat i den risk- och konsekvensanalys som 
genomförts för läkemedelsmodulen för att få till stånd en åtgärdsplan ur perspektivet 
kvalitet och patientsäkerhet. 

Myndigheter och nationellt/internationellt arbete 

Läkemedelsverket (LV) kallade i höstas Socialstyrelsen, SKR och Regionernas Arbetsutskott för 
läkemedelsförsörjningsnätverket till möte angående behovet av att uppdatera gällande föreskrifter. 
Nuvarande föreskrifter skapar delvis problem för Hälso- och sjukvårdens utveckling. Mötet var ett 
framsteg i och med att nätverket tillsammans med SKR har lobbat för detta i många år. 
LV har fått i uppdrag att utforma en samverkansgrupp för information/kommunikation om rester. 
VGR bidrar med en representant för regionerna via SKR. 
Operativa styrgruppen för inköp Covid-19 har föreslagit och fått beslutat av de 21 Hälso- och 
sjukvårdsdirektörerna att inrätta en permanent koordineringsfunktion för kritiska rester. Motsvarar 
den temporära funktion som skapats i det nationella Covid-19 arbetet. Gruppen kommer att bestå av 
tre personer som ska arbeta med att koordinering, analys, rekommendationer och bedömning av 
eventuellt behov av fördelning i samband med brist på läkemedel. 

Pandemin 

Även under 2021 har VGR och regionerna Stockholm, Skåne och Östergötland haft i uppdrag från alla 
21 regiondirektörerna att hantera inköp och inköpta läkemedel relaterat till pandemin. 

Mycket sjukvårdsapoteksresurser har lagts på nationellt arbete för att säkra läkemedelsförsörjningen 
för Sverige. Nationella läkemedelsförrådet (NLF) har drivits vidare och den operativa styrgruppen har 
arbetat tillsammans med Socialstyrelsen när det gäller EU-upphandlingar, framför allt av nya 
läkemedel mot Covid-19. Den operativa styrgruppen för inköp av Covid-19-läkemedel har medverkat 
med input till Coronakommissionens arbete. Sjukvårdsapoteket har också varit en del av VGRs 
vaccinationssamordning för Covid-19-vaccinationer. Mycket arbete med förvaring, transporter, 
temperaturer, vaccinmottagare, leveransplanering, fördelning och kunskapsstöd. 

Utveckling och förändringar Sjukvårdsapotek VGR 
 Vårdfarmaci – Efter att utvecklingschefgruppen och funktionsgrupp chefläkare ställt sig bakom 

framtaget förslag om regiongemensam organisationsstruktur samt finansieringsmodell för 
Vårdfarmaci godkände Koncernledning Hälso- och sjukvård förslaget och ett införandeprojekt 
startades. 

 Under hösten kunde Sjukvårdsapoteket åter genomföra kompetensutvecklingsdagar. Inriktning 
var bland annat kreativt tänkande och att våga prova nytt. 

 Sjukvårdsapoteket har fått cirka 350 000 kr från Omställningsfonden för utbildning i 
extempore/GMP 

 Strategi för beredningsverksamheten, utvecklingssteg 2 har genomförts. Uppdraget innebar att 
analysera hur stor del av iordningställande av parenterala läkemedel som bör utföras på 
vårdavdelning respektive centralt på sjukhus. Dessutom att analysera hur personalresurser kan 
användas effektivt samt hur vi kan skapa en bra arbetsmiljö.    
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 ATMP – verksamhetsområde läkemedel på SU har fått i uppdrag att skapa en funktion för ATMP. 
Arbete pågår. Sjukvårdsapotek VGR bidrar samt medverkar i den nationella dialogen. 

 
Sortimentsrådet  
2021 restnoterades 7,8% av cirka 423 000 orderrader för 4,3% av orderraderna kunde 
Sortimensrådet utse och leverera likvärdiga ersättningsvaror. Restproblematiken har varit stabilt hög 
under 2021 (2020 cirka 7,5%, 2019, cirka 8,9% ,2018, cirka 5,2%).  
 

Statistik och uppföljning 

Kostnadsresultat 

Uppföljningen gäller för all sjukhusapoteksverksamhet i VGR lokalt och regionalt samt för 

slutenvårdsdosverksamheten i VGR som redovisas separat. Vårdfarmacis apotekare och receptarier 

som finansieras direkt av vårdverksamheterna är inte inkluderade. 

Utfall 2021 

 Sjukhusapoteksverksamheten   118 Mkr   

 Slutenvårdsdos     22 Mkr 

Utfall 2020 

 Sjukhusapoteksverksamheten   23,7 Mkr    

 Slutenvårdsdos     22,5 Mkr 
 
Kostnaderna total för Sjukvårdsapoteken i VGR ligger lägre 2021 jämfört med 2020, 118 Mkr jämfört 
123,7 Mkr 2020 (ej indexreglerat). Kostnaderna är lägre beroende på att Sjukvårdsapoteket fått 
statsbidrag för pandemiarbete samt ersättning från regionen för planering av beredskap. Dessutom 
lägre kostnader för IT-utveckling och personal.  Cirka 1 Mkr under budget. Totala kostnaden för 
slutenvårdsdosproduktionen ligger på ungefär samma nivå som 2020. 1,5 Mkr bättre än budget på 
grund av lägre IT-utvecklingskostnader än beräknat samt att post oförutsett inte nyttjats. 

Kassation cytostatika 
Kassationskostnaderna för cytostatika i samband med beredning ligger på 2,8%, cirka 16,3 Mkr 2021 
(jämfört med 2020 3 % vilket motsvarade cirka 17,4 Mkr). Jämfört med 2011, innan VGR tog över 
läkemedelsförsörjningen i egen regi, kasserades 7%, vilket motsvarar cirka 22,5 Mkr (indexreglerat).  

 
VGR och APL har ett gemensamt och långsiktigt arbete för minskning av kassationer. Arbetet har gett 
stora effekter men kassationen påverkas även av nyintroducerade läkemedel, bland annat PD1/PD-
L1-hämmarna som ofta har fasta doser eller doseringar som väl följer förpackningsstorlekarna. Detta 
påverkar den procentuella kassationen positivt samtidig som de totala läkemedelskostnaderna ökar.     
 

Förvaltning Kostnad användning Kostnad kassation Andel kasserat 

NU 59 480 282 kr 1 581 052 kr 2,6 % 

SkaS 73 610 978 kr 1 467 884 kr 2 % 

SU 364 614 139 kr 10 710 834 kr 2,9 % 

SV 16 851 582 kr 748 520 kr 4,3 % 

SÄS 56 125 119 kr 1 829 490 kr 3,2 % 

Totalsumma 570 682 100 kr 16 337 779 kr 2,8 % 

Tabell: Totala kassationen i VGR per förvaltning 
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VGR köpte rekvisitionsläkemedel för totalt cirka 1,9 Mdkr 2021, varav läkemedel för cirka 636 Mkr 
bereddes av APL. Se: Prognosrapport Kostnadsutveckling för läkemedel i VGR 2020-2022 (vgregion.se) 

 

Informationsteknik, IT 
Slutenvårdsdos 

 Säkerställt att integrationer med Baxter till dosdispenseringsmaskiner har upprätthållits. 
Planerat för kommande uppgradering av mjukvara i dosmaskinerna (FDS Proud Software Release 
3.1) 

 Säkerställt att integrationer med Candos (valideringssystem slutenvårdsdos) har upprätthållits 
(mot SIL, SIE, SIS, Vara och Melior), samt uppgraderat till Candos 1.6.10.  

 Medverkat i designarbete av Slutenvårdsdos i Millenium (FVM) samt i integrationsarbete för 
Candos och Baxter. Identifierat ytterligare risker, som inte var kända vid beslut i maj-21 i Klinisk 
ledning ”, angående metod för integration mellan Millennium och Candos” 
 

Hamlet, Horatio (mjukvara läkemedelsautomater) – Förrådshanterings-, beställning- och 
kommunikationssystem 

 Uppgradering av Horatio, samt påbörjat utbyte av läkemedelsautomater. 

 Säker inloggning (stark autentisering) till Horatio. 

 Tagit fram förbättrad sortimentsanalysmall samt verktyg för analys av läkemedelsautomater. 

 Medverkat i FVM-arbetet kring systemets utformning och grunddatafrågor. 

 Mycket driftstörningar under hösten. De vanligaste avvikelserna var fel med ordersvar eller 
ordererkännande. Felen låg hos system hos Apoteket AB/RGL i hälften av fallen och andra halvan 
är delad ungefär lika mellan VGR-IT och Visma. Det saknas i många delar ett helhetstänk och 
samverkan mellan de olika parterna i processen. VGR-IT kommunicerar inte och säkrar inte upp 
funktionalitet i samband med planerat underhåll, man har inte en systematik för koll på 
giltighetstid för licenser/certifikat och det blir ofta kö i e-handelsflödet vilket genererar 
förseningar.  
 

Utbildning och kompetens 
Sjukvårdsapotek VGR har en regional kompetensutvecklingsplan där behovet av utbildning och 
kompetensutveckling fastställs årligen. Planen ligger till grund för de regionala utbildningsaktiviteter 
som utförs inom Sjukvårdsapotek VGR. En digital regional farmaceutdag genomfördes i maj med 
föreläsningar om vätsketerapi/blandbarhet och diabetes. En utbildning i klarspråk, att skriva tydligt 
planerades för 2022. Under senhösten 2021 anordnades regionala utbildningsdagar vid fyra olika 
tillfällen. På dessa dagar ingick en inspirationsföreläsning om att tänka kreativt, 
informationsföreläsningar om Sjukvårdsapotek VGR, pågående projekt Extemporetillverkning 2022 
och en gruppövning där bl.a. Sjukvårdsapotek VGR:s styrkor och möjligheter diskuterades. De 
regionala dagarna uppskattades inte minst för att kollegor från olika förvaltningar kunde mötas. 
Utöver regionala aktiviteter har olika kompetensinsatser genomförts på lokal förvaltning samt att 
olika personer gått relevanta utbildningar såsom GMP-utbildning för sakkunniga. 

 

Kvalitetsarbete 
Sjukvårdsapotek VGR tillämpar ett ledningssystem där organisation, regelverk, kompetens och 
kvalitetssäkring är fastställt och definierat och har ett kontinuerligt pågående kvalitetsarbete.  
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/73dff2db-42bd-4ebd-9680-b2de16e5d4f4/Prognosrapport%20Kostnadsutveckling%20f%C3%B6r%20l%C3%A4kemedel%20i%20VGR%202020-2022.pdf?a=false&guest=true
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Struktur för uppföljning/utvärdering av kvalitet  
Kvalitetsarbetet är kopplat till övergripande mål och strategier för Sjukvårdsapoteket, samt till 
gällande föreskrifter och avtal med underleverantörer. Övergripande uppföljning av kvalitet sker 
regelbundet inom intern förvaltningsgrupp, externa förvaltnings- och samverkansgrupper 
(APL/RGL/Regionservice), Sortimentsrådet och Läkemedelshanteringsgruppen. Gemensam struktur 
för rapportering och uppföljning av avvikelser, reklamationer och indragningar finns. Kvalitets- och 

förbättringsarbetet bedrivs huvudsakligen i enlighet med det så kallade förbättringshjulet5 (se figur 
1).  

 

 
Figur 1. Schematisk bild av Sjukvårdsapoteks systematiska förbättringsarbete. Från SOSFS 2011:9, HANDBOK 
 
 

Egenkontroll 

Metod för egenkontroll, audits och inspektioner av Sjukvårdsapotek VGR:s verksamhet 
Sjukvårdsapotekets egenkontrollprogram utgår från checklistor baserade på gällande lagar, 
föreskrifter, avtal och rutiner/instruktioner (QSA002). Kontroller utförs årligen och resulterar i 
åtgärdsplaner. Respektive linjeorganisation ansvarar för uppföljning av åtgärdsplaner. Resultatet följs 
även upp i Sjukvårdsapotek VGR:s förvaltningsgrupp.  

 
Sjukvårdsapotek VGR ansvarar för att bemanna sakkunnigtjänster för radiofarmaka, dialys och 
slutenvårdsdos i VGR. Sakkunniga ansvarar även för egenkontroll av dessa verksamheter. 
Egenkontrollen ingår i Sjukvårdsapotek VGR:s egenkontrollprogram (QSA002). Kontrollerna utförs 
genom fysiska besök i verksamheten och resulterar i åtgärdsplaner som följs upp av sakkunniga. 

Resultat egenkontroll, audits och inspektioner av Sjukvårdsapotek VGR:s verksamhet 
Under 2021 genomfördes 19 egenkontroller av Sjukvårdsapotek VGR, se tabell 2 för typ av 
egenkontroll. Egenkontroll 2021 för Dialysmottagningen SU/Sahlgrenska planeras till våren 2022. 
 

Egenkontrollen av de fem lokala Sjukvårdsapotek VGR ska enligt ledningssystem ske årligen. På grund 
av restriktioner under pandemin utfördes några egenkontroller med få deltagare på plats och andra 
deltagare enbart digitalt. Egenkontrollen av Sjukvårdsapotek VGR/SU för år 2021 flyttades till våren 
2022 för att möjliggöra egenkontroll fysiskt på plats. 2020 års egenkontroll utfördes digitalt. Inga 
                                                      
5 SOSFS 2011:9, HANDBOK, s 32ff 
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större avvikelser identifierades i de övriga fyra egenkontrollerna. De vanligaste avvikelserna ligger 
inom områdena dokumentation/arkiv, personal och tjänster/avtal. 

 
Under 2021 utfördes 7 audits av Regionservice, som på uppdrag av Sjukvårdsapotek VGR utför 
läkemedelsdistribution enligt GDP inom och mellan sjukhus och vårdinrättningar i VGR. För tre av 
godsmottagningarna/varucellerna identifierades brister i lokalerna som behöver anpassas efter krav 
på hantering av läkemedelsleveranser och förvaring av läkemedel. Flera av de övriga identifierade 
avvikelser var regionalt övergripande och gäller alla granskade verksamheterna. Till exempel att alla 
styrande och redovisande dokument inte är uppdaterade, avsaknad av spårbarhet av vPNL 
(vätskevagnar) och att distribution som lagts ut på entreprenad inte var auditerad. 

 
Audit av upphandlad tjänst läkemedelsleveranser från Apoteket AB som driver RGL (Kundcentrum 
Göteborg, Distansapoteket Göteborg) med underleverantör Tamro AB, utfördes i september månad. 
Nuvarande avtal gäller från september 2018. Enligt Sjukvårdsapotekets ledningssystem ska audit av 
avtalspartner utföras vart tredje år. Sammantaget bedömdes verksamheten som väl fungerande och 
kvalitetssäkrad. Identifierade avvikelser var bland annat brister i kontroll för att säkerställa rätt 
plockat läkemedel, brister i hur smutsiga transportbackar sorteras ut, brister i städning av 
spädningsrummet, och att distribution som lagts ut på entreprenad för hemdialys inte var auditerad. 

 
Läkemedelsverket genomförde inspektioner av sakkunnighetsområdena dialys och radiofarmaka 
under året men inte några inspektioner för Sjukvårdsapotek VGR:s övriga verksamhet. Antalet 
inspektioner av Läkemedelsverket av sakkunnighetsområdena inom Sjukvårdsapotek VGR var 2 
stycken år 2020 och 6 stycken år 2019. 
 

Varje egenkontroll, audit och inspektion resulterade i en åtgärdsplan. Resultat av åtgärdsplaner följs 
upp inom respektive område. Inom samtliga områden har identifierade brister åtgärdats, eller 
planeras att åtgärdas, enligt upprättad tidsplan. För antal egenkontroller/audits resp. inspektioner, 
se tabell 2 och 3 nedan. För detaljerad information, se bilaga 1.  

 

Tabell 2. Antal egenkontroller/audits 

Typ av egenkontroll/audit Antal  

Audit 8 

Läkemedelsleveranser RGL (Apoteket AB/Tamro)  1 

Läkemedelsdistribution Regionservice  7 

Egenkontroll 19 

Dialys 5 

Radiofarmaka 6 

Sjukvårdsapotek VGR 4 

Slutenvårdsdos 4 

Totalsumma 27 

 

Tabell 3. Antal inspektioner utförda av Läkemedelsverket 

Typ av inspektion Antal 

Dialys 1 

Radiofarmaka 2 

Slutenvårdsdos 0 

Partihandel 0 
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Sjukvårdsapotek VGR 0 

Totalsumma 3 

Metod för egenkontroll av läkemedelshantering  
Egenkontroll av läkemedelshantering inom VGR på sjukhus, Närhälsan (primärvård), Regionhälsan 
(bland annat barnmorske- och ungdomsmottagningar) samt kommunala akutläkemedelsförråd i VGR 
sker genom webbaserade enkäter för kvalitetsgranskning vartannat år. Kvalitetsgranskningen utgår 
från standardiserade frågor med utgångspunkt i gällande författningar och regiongemensamma 
rutiner för läkemedelshantering. Kontrollerna resulterar i rapporter. Verksamhetsansvarig ansvarar 
för att ta fram åtgärdsplaner. Regional uppföljning av läkemedelshanteringen sker i den regionala 
Läkemedelshanteringsgruppen. De år kvalitetsgranskningen inte genomförs enligt ovan läggs fokus 
på förbättringsåtgärder som identifierats i kvalitetsgranskningarna.  

Resultat egenkontroll av läkemedelshantering 
Under 2021 genomfördes inga kvalitetsgranskningar inom sjukhusförvaltningarna, Närhälsan och 
Regionhälsan. Däremot genomfördes förbättringsåtgärder enligt identifierat behov i föregående 
kvalitetsgranskning. Ett urval av förbättringsåtgärder som genomförts listas i tabell 4. Det 
förvaltningsövergripande resultatet från 2020 års kvalitetsgranskning presenterades för 
funktionsgrupp chefläkare. Under 2021 utfördes planering inför kvalitetsgranskningar av 
läkemedelshantering för kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) samt för sjukhusförvaltningarna, 
Närhälsan och Regionhälsan. Kvalitetsgranskningsenkäter skickas ut i början av år 2022. 

 

Tabell 4. Urval av utförda förbättringsåtgärder avseende läkemedelshantering 

Förvaltning Åtgärd 

NU-sjukvården 
Utbildning om läkemedel för ST-läkare, AT-läkare resp. 
läkemedelsansvariga sjuksköterskor 

NU-sjukvården Läkemedelsuppföljning på flera vårdenheter 

Närhälsan 
Utbildning i läkemedelshantering via Teams vid flera tillfällen 
för flera primärvårdsområden 

Regionhälsan 
Utbildning i läkemedelshantering för läkemedelsansvariga 
sjuksköterskor vid flera tillfällen 

SU 
Skapa plan för kontroller av narkotika på vårdenhet för 
enhetschefer och narkotikaansvariga sjuksköterskor 

SU Utbildning i Hamlet för läkemedelsansvariga sjuksköterskor 

SU/Vårdfarmaci 
Utbildning i läkemedelshantering vid introduktion för nya 
sjuksköterskor 

SU/Vårdfarmaci Utbildning Pascal resp. e-Ped för läkare 

SV Introduktion av enhetschefer om bl.a. läkemedelshantering 

SV Information till AT-läkare angående slutenvårdsdos 

SkaS 
Fysiska besök på fyra enheter som uppföljning av 
kvalitetsgranskningsenkät 2020 

SkaS 
Information om läkemedelshantering för sjuksköterskor som 
går kliniskt basår resp. informationen om läkemedel och 
ordinationsstöd till AT-läkare 

SkaS 
Föreläsning om läkemedelsinteraktioner, barn och läkemedel 
med mera på Läkemedelskursen för ST-läkare. 

SÄS 
Information om läkemedelshantering vid kliniskt basår för 
sjuksköterskor 
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SÄS 
Information om läkemedelshantering för AT-läkare resp. ST-
läkare 

Hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter 
Avvikelser inom läkemedelsleveranser och tillverkning rapporteras till respektive leverantör enligt 
särskilda instruktioner. Avvikelser inom läkemedelsleveranser rapporteras till leverantör för 
Regiongemensamt lager, RGL (Apoteket AB) i IT-systemet AM. Övriga avvikelser, inklusive avvikelser 
inom slutenvårdsdos, rapporteras i MedControl Pro. Avvikelser, incidenter och störningar i IT-stöden 
för läkemedelbeställning (Hamlet/Horatio/Marknadsplatsen) hanteras via sedvanlig 
ärenderapportering för IT. Avvikelser inom partihandelsverksamheten hanteras enligt särskild 
instruktion. Avvikelser inom dialys och radiofarmaka hanteras av respektive vårdenhet. 

 

Återkoppling avseende avvikelser sker dels till respektive rapporterande part direkt från 
APL/RGL/Servicedesk, dels genom kvartalsrapporter på förvaltningsmötena. Avvikelser, orsaker och 
åtgärder återkopplas till verksamheten via den lokala Sjukhusapoteksorganisationen. Uppföljning av 
driftproblem i IT-system hanteras i förvaltningsgrupperna. 

 

Enhetschefer och sakkunniga för slutenvårdsdos ansvarar för att avvikelser i verksamheten samt 
avvikelser via MedControl Pro hanteras. Sakkunniga ansvarar för att bedöma allvarlighetsgrad och 
vidta åtgärder för avvikelser, samt sammanställa och återrapportera till personalen. 

 
Klagomål och synpunkter på Sjukvårdsapotek VGR:s verksamhet tas emot på flera sätt i 
förvaltningarna och deras verksamheter. Samtliga sjukvårdsapoteksenheter, 
slutenvårdsdosproduktionsenheter, ePed-redaktionen samt Sortimentsrådet har funktionsbrevlådor 
som kontrolleras dagligen (vardagar). Klagomål bedöms och utreds av verksamhetsansvariga.  

 

Inkomna avvikelser, klagomål och synpunkter sammanställs och hanteras i förvaltnings- och 
samverkansgrupper. Synpunkter på sortiment hanteras i Sortimentsrådet och Sortimentsgruppen. 
För identifierade mönster eller trender som indikerar kvalitetsbrister tas handlingsplaner fram. Typer 
av åtgärder varierar från till exempel information/utbildning, 
samverkansformer/uppdragsbeskrivningar, kompletterande avtal/överenskommelser, reviderade 
instruktioner/egenkontroller, utveckling av IT-stöd och liknande.  

 

Resultat avvikelser, klagomål och synpunkter 
Avvikelser inom läkemedelsförsörjningen har under perioden varit få relaterat till mängden beställda 
läkemedel. 
 

Läkemedelsleveranser 

Under 2021 rapporterades 610 avvikelser i AM system. Det är närmast samma antal som under 2020 
men eftersom AM system började användas i början av 2020 är siffrorna inte helt jämförbara. Utöver 
avvikelserna i AM inrapporterades 751 avvikelser till RGL via telefon/blankett. Totalt innebär det en 
frekvens på ca 0,36 % avvikelser per orderrad för år 2021 vilket kan jämföras med 0,28 % för 2020.  

 
De vanligaste felen som rapporterats till RGL gällande läkemedelsleveranser under 2021 är felaktigt 
innehåll i leverans (fel antal, fel vara), felaktig transport eller transportdokumentation och utebliven 
eller försenad leverans. Varje avvikelse utreds och åtgärdas av leverantören och återkoppling sker 
enligt ovan. Antal avvikelser orsakade av RGL som är inrapporterade i AM relaterat till antal 
läkemedelsbeställningar redovisas i figur 2.   
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Figur 2: Antal avvikelser (RGL) över tid (kvartalsvis) relaterade till antal läkemdelsbeställningar 

 

 

 

Figur 2. Antal avvikelser och orderrader, Läkemedelsleveranser RGL 
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Tillverkning 
Antal avvikelser relaterat till antal tillverkade beredningar presenteras i figur 3.  Antal avvikelser 
minskade kraftigt under 2021 jämfört med 2020, cirka 0,04 % avvikelser per beredningar för år 2021 
mot 0,1 % för 2020. De vanligast förkommande avvikelserna under 2021 var kross/läckage samt 
kategorin övrigt där felande pumpar står för cirka hälften.  
 

Figur 3. Antal avvikelser (APL) över tid (kvartalsvis) relaterade till antal tillverkade beredningar på APL 

 

Partihandel NLF (Nationell läkemedelsförråd) 

Det förekom inga avvikelser under 2021. 

 

Slutenvårdsdos 

Totalt 125 avvikelser inklusive internt avvikande händelser är registrerade i MedControl Pro under 
2021. Totalt antal producerade dospåsar för 2021 var 5 955 212. Det är främst 
slutenvårdsdosenheterna som registrerar avvikelserna (109 stycken). Övriga inrapporteras från 
vårdenheter (11 stycken) och Vårdfarmaci (Sjukvårdsapotek VGR/SU) (5 stycken). Exempel på några 
vanligt förekommande är att felaktiga dospåsar inte upptäcks vid kontroll av dospåsar (till exempel 
fel antal tabletter). Det förekommer även att felaktiga ordinationer inte upptäcks vid farmaceutisk 
validering. Det inträffade en allvarlig avvikelse i form av en förväxling av läkemedel under året. 
Händelsen Lex Mariaanmäldes. 
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Sjukvårdsapotek VGR:s styrgrupp 
Marie Rasmuson, chef Sjukvårdsapotek VGR, Frida Hagnestål, kvalitetsansvarig apotekare 
Sjukvårdsapotek VGR, Ann Klintberg, Läkemedelschef SU, Henrik Hultqvist, controller NU-sjukvården, 
Nina Widfeldt, Chefläkare SÄS, Annette Trenge Jarlshammar, Chefläkare SkaS, Peter Amundin, 
Läkemedelschef Koncernstab Hälso- och Sjukvård, Koncernkontoret 
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Bilaga 1. Egenkontroller, audits och inspektioner 

 

Datum för 
genomförande Område Granskad enhet 

2021-03-18 Dialys Dialysmottagningen SU/Östra 

2021-11-09 Dialys NU-sjukvården 

2021-11-17 Dialys Dialysmottagningen SkaS/Skövde 

2021-11-24 Dialys SU/Mölndal 

2021-12-08 Dialys SÄS Borås/Skene 

2022-01-27 Radiofarmaka Radiofarmakacentralen, RFC 

2021-04-14 Radiofarmaka Klinisk Fysiologi SU/Östra 

2021-05-07 Radiofarmaka SÄS Radiofarmaka 

2021-05-10 Radiofarmaka Nuklearmedicinsmottagning SkaS 

2021-05-17 Radiofarmaka 
Barnfysiologen, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus SU 

2021-06-16 Radiofarmaka Klinisk fysiologi NU-sjukvården (Trollhättan, Uddevalla) 

2021-11-26 Sjukhusapoteket VGR Sjukhusapoteket VGR/SV 

2021-12-06 Sjukvårdsapotek VGR Sjukvårdsapotek VGR/SkaS 

2021-12-10 Sjukvårdsapotek VGR Sjukvårdsapotek VGR/SÄS 

2022-01-13 Sjukvårdsapotek VGR Sjukvårdsapotek VGR NU-sjukvården 

2021-11-12 Slutenvårdsdos Slutenvårdsdos SkaS 

2021-11-15 Slutenvårdsdos Slutenvårdsdos NU-sjukvården 

2021-11-23 Slutenvårdsdos Slutenvårdsdos SÄS 

2021-11-24 Slutenvårdsdos Slutenvårdsdos SU/Östra 

2021-06-03 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, Sahlgrenska sjukhuset 

2021-06-08 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, Kungälvs sjukhus 

2021-09-30 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, Uddevalla sjukhus 

2021-10-21 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, SÄS/Borås 

2021-11-11 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, Alingsås lasarett 

2021-11-18 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, NÄL 

2021-12-07 Läkemedelsdistribution GDP Regionservice, SkaS/Skövde 

2021-09-09 Läkemedelsleveranser RGL, Apoteket AB/Tamro, Hisings backa 

 

Inspektioner från Läkemedelsverket 

Datum för 
genomförande Område Granskad enhet 

2021-10-27 Dialys Dialysmottagningen SU/Östra 

2021-11-25 Radiofarmaka Barnfysiologen, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus SU 

2021-11-26 Radiofarmaka Klinisk Fysiologi SU/Östra 
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Bilaga 2. Förkortningar/ordlista 
  

APL Apotek Produktion & Laboratorier AB 

Hamlet Lager- och beställingssystem för läkemedel till sjukhus 

Horatio Lagersystem för läkemedelsautomater 

Marknadsplatsen Västra Götaregionens system för e-handel 

RGL Regiongemensamt lager, drivs av Apoteket AB 

PNL Patientnära lager (läkemedelsförråd på avdelning) 

VGR Västra Götalandsregionen 

VNL Vårdnära lager (gemensamhetslager på sjukhus) 

vVNL Vårdnära vätskelager (hanterar vätskevagnar) 

 


