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Läkemedel på sjukhus:

Bästa spartipset: Använd upphandlade preparat
Upphandlade läkemedel ger lägre pris
Många läkemedel som används på sjukhusen upphandlas av landstinget, enligt Lagen om Offentlig
Upphandling. Landstinget får då ett avtalspris, som oftast är betydligt lägre än det som annars gäller.
Avtalade (upphandlade) priser sparar många miljoner för landstinget.
Ordinera rätt produkt i Cosmic – markerat med grön plupp
Vid ordination i Cosmic bör du som ordinerar själv välja rätt produkt från rätt företag. Hela produktnamnet
bör vara korrekt, även när du ordinerar generiska produkter som har substansnamn plus företagsnamn.
OBSERVERA: Sjukhusapoteket byter INTE automatiskt till billigaste produkt! Uppdaterade
ordinationsmallar kan underlätta för rätt val!
Beställ rätt produkt i Raindance – markerat med blå plupp
Vid beställning i Raindance måste du som beställer vara noga med att välja rätt produkt från rätt företag.
Ordinationslistan i Cosmic är inte synkroniserad med beställningslistan i Raindance. Tänk på att ibland är
enbart vissa styrkor och förpackningar upphandlade.
Här är exempel på upphandlade preparat där många har missat att välja rätt produkt:
Nu upphandlat preparat
(gäller år 2012):

Du sparar
(i % av priset för
referensprodukt)

aciklovir

Tidigare upphandlat
preparat, och/eller
annan välkänd
referens
Geavir för infusion

Aciclovir Hospira för infusion

75% (ref Geavir)

ceftazidim

Fortum

Ceftazidim Actavis

86% (ref Fortum)

filgrastim

Ratiograstim

oktreotid

Zarzio
Neupogen Novum
Lanexat,
Flumazenil Actavis
Octagam
Kiovig
Naloxon B. Braun
Naloxon Hameln
Sandostatin

Octreotid Hospira

91 %
81 %
52%
85%
58%
42%
22%
22%
39%

ondansetron inj

Zofran inj (2 ml, 4 ml)

Ondansetron Fresenius Kabi

95% (ref Zofran inj)

ondansetron tabletter

Zofran tabl 4 mg, 8 mg

95% (ref Zofran tabl)

Protonpumpshämmare
för injektion
remifentanil

Pantoloc inj

Ondansetron STADA
tabl 4 mg, 8 mg
Nexium pulver för inj/inf

Substansens namn

flumazenil
IVIG = intravenöst
immunglobulin
naloxon

Ultiva

Flumazenil Fresenius Kabi
Privigen
Nexodal

Remifentanil Actavis för 1 mg
eller 2 mg
(men Ultiva för 5 mg)

(ref Neupogen Novum)
(ref Zarzio)
(ref Flumazenil Actavis)
(ref Lanexat)
(ref Octagam)
(ref Kiovig)
(ref Naloxon B. Braun)
(ref Naloxon Hameln)
(ref Sandostatin)

72% (ref Pantoloc)
76% (ref Ultiva 1mg/2 mg)

Glöm inte att uppdatera ordinationsmallar (i Cosmic) och beställningsmallar (i Raindance) !
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