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1 Sammanfattning 

Vi har av Region Skånes revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning kring 
inköp av läkemedel. Det övergripande syftet med granskningen har därför varit att 
bedöma om rutiner för inköp av läkemedel är utformade på ett ändamålsenligt sätt och 
om den interna kontrollen är tillfredsställande.  

 

Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:  

• Finns dokumenterade rutiner kring inköp av läkemedel?  

• Hur säkerställs att rutiner efterlevs, sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll? 

• Finns ett fullgott systemstöd kopplat till kontroll och uppföljning av inköp av 
läkemedel? 

• Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i inköpen av 
läkemedel? 

Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att rutiner för inköp av 
läkemedel i allt väsentligt är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Vidare är vår 
bedömning att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande. Vi ser dock 
utvecklingspotential i systemstödet kopplat till intern kontroll och bedömer att det är en 
brist att det saknas ett lagerhanteringssystem för läkemedel. 

 

Utifrån vår bedömning och slutsatser lämnar vi följande rekommendationer: 

• Systematisera de interna kontroller som görs och dokumentera en rutin för dem så 
att någon annan kan ta över arbetet med kontrollerna vid behov. 

• Överväg att införa ett lagerhanteringssystem för läkemedel. 

• Se över om det går att automatisera kontrollen av leverans genom följesedel mot 
order. 

• Arbeta för att höja kunskapen för inleveransmomentet så att riskerna för 
förseningsavgifter och kasserade läkemedel minimeras. 

 

2 Bakgrund 

Under 2020 uppgick Region Skånes kostnader för läkemedel till 5 409 mnkr vilket 
motsvarade drygt 10 procent av regionens totala kostnader och är ett väsentligt belopp. 
Det är därför viktigt att det finns utvecklade och väl fungerande rutiner och kontroller för 
att säkerställa att inköpen av läkemedel sker på ett korrekt sätt mot gällande avtal. 

Revisorerna har i sin revisionsplanering och risk- och väsentlighetsanalys inför 2021 
identifierat behov av att genomföra en granskning med inriktning på intern kontroll 
kopplat till inköp av läkemedel. 
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3 Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med denna granskning är att bedöma om rutiner för inköp av 
läkemedel är utformade på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är 
tillfredsställande.  

Följande huvudsakliga frågeställningar ingår i granskningen:  

• Finns dokumenterade rutiner kring inköp av läkemedel?  

• Hur säkerställs att rutiner efterlevs, sker en ändamålsenlig uppföljning och kontroll? 

• Finns ett fullgott systemstöd kopplat till kontroll och uppföljning av inköp av 
läkemedel? 

• Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i inköpen av 
läkemedel? 

4 Avgränsning 

Granskningen omfattar Sjukhusstyrelserna SUS och Ängelholm. 

Granskningen omfattar enbart inköp av läkemedel mot gällande avtal under 
tidsperioden januari till och med oktober 2021 och omfattar inte upphandling av 
läkemedelsavtal. Med läkemedel avses i denna rapport rekvisitionsläkemedel. 
Definition av det finns i avsnitt 9.1. 

5 Revisionskriterier 

De revisionskriterier som ligger som grund för granskningen är följande: 

• Rådet för kommunal redovisnings normering 

• Kommunallag (2017:725) 6:6 

• Tillämpliga interna styrdokument 

6 Ansvarig styrelse 

Granskningen omfattar Sjukhusstyrelserna SUS och Ängelholm. 

7 Metod 

Granskningen har baserats på genomgång av relevanta dokument inklusive 
rutinbeskrivningar samt intervjuer med ansvariga tjänstemän. Ändamålsenligheten i 
den kartlagda processen har utvärderats och stickprov har tagits på attester av 
fakturor för läkemedelsinköp. 

Rapporten är faktakontrollerad av de i granskningen intervjuade tjänstemännen. 
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8 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av certifierad kommunal revisor Tess Jensen (Manager) och 
Hanna af Geijerstam (Senior Associate). Johan Rasmusson, certifierad kommunal 
revisor och auktoriserad revisor, ansvarar för kvalitetssäkringen av rapporten.  

Projektledare för Region Skånes revisionskontor har varit Eva Tency Nilsson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor. 

Arbetet har utförts under november 2021. 

9 Resultat av granskningen 

9.1 Allmänt 

Det finns i huvudsak tre olika sätt som läkemedel kan köpas på.  

1. Receptbelagda läkemedel med eller utan förmån 

2. Receptfria läkemedel  

3. Läkemedel för slutenvården som upphandlas av regionen och finansieras via 
regionskatten.  

Det tredje sättet är det som kallas för rekvisitionsläkemedel och som behandlas i denna 
rapport. Denna typ av läkemedel är ofta dyra och priserna bestäms ofta av nationella 
avtal med läkemedelsbolagen. Enligt nationella riktlinjer är det endast behörig och 
godkänd personal som har rättighet att göra beställningar av denna typ av läkemedel.  

9.1.1 Rutinen för beställning av rekvisitionsläkemedel i Region Skåne 

Sedan 2017 är det företaget ApoEx som är upphandlad leverantör för läkemedels-
försörjningen i Region Skåne. Det betyder att alla inköp går via ApoEx och det är även 
ApoEx som ser till att läkemedel handlas på rätt avtal. 

Det finns olika typer av rekvisitionsläkemedel varav två av de största är inköp av 
färdiga och hela förpackningar av läkemedel samt tillverkning och beredning, förkortat 
ToB, som på SUS står för en mycket stor andel av de totala läkemedelskostnaderna. 
Inom ToB finns till exempel olika typer av cancerläkemedel. Vi har valt att fokusera på 
dessa två typer av läkemedel i rapporten och nedan beskrivs översiktligt hur 
inköpsrutinen ser ut för respektive typ.  

9.1.1.1 Färdiga hela förpackningar 

Det måste vara en behörig läkemedelsbeställare som gör beställningen av läkemedlet. 
Det är oftast sjuksköterskor, läkare eller farmaceuter som är de som gör beställningar. 
De har blivit godkända beställare efter att ansökan gjorts på en särskild blankett. 
Systemet är spärrat så att endast de med behörighet har teknisk möjlighet att göra en 
beställning.  

Beställningen görs i en portal som heter Marknadsplatsen som är kopplad till 
Raindance. När den är gjord skickas den elektroniskt till ApoEx som tar emot den och 
skickar ett ordererkännande. Därefter skickas det beställda läkemedlet tillsammans 
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med en följesedel till den beställande enheten på sjukhuset. Där tas det emot och 
prickas av mot följesedeln. Det behöver inte vara den som beställt läkemedlet som tar 
emot och prickar av. Det är dock viktigt att inleverans görs i systemet av den som tagit 
emot läkemedlet. Fakturan registreras i systemet samma dag som ApoEx har skickat 
läkemedlet och attesteras av samma person som gjort beställningen. Det är viktigt att 
inleveransen görs skyndsamt efter att läkemedlet erhållits eftersom fakturan inte 
betalas förrän inleverans skett.  

Enligt redovisningsansvarig på SUS händer det att inleveransen drar ut på tiden vilket 
kan orsaka förseningsavgifter på fakturorna från ApoEx. Det är inte bara viktigt för att 
fakturan ska bli betald i tid som det är viktigt att inleveransen sker skyndsamt. Det 
förekommer också kassationer av läkemedel eftersom det inte hanterats rätt vid 
leverans till enheterna. Det kan till exempel handla om att läkemedel som behöver 
förvaras kallt dröjer för länge med att sättas in i kylskåp. Kunskapen om betydelsen av 
korrekt hantering i inleveransmomentet behöver höjas på enheterna som tar emot 
läkemedel.  

Det finns idag inget system för att följa upp antal kassationer som gjorts på grund av 
felhantering vid inleverans och därför vet inte personalen på SUS och sjukhuset i 
Ängelholm exakt hur stort problemet är.  

Vid SUS ska det rapporteras om det händer. Enheten för läkemedel har regelbunden 
kontakt med både leverantörer och vårdavdelningarnas läkemedelsansvariga 
sjuksköterskor och farmaceuter och har inte fått några indikationer på att det skulle 
vara ett vanligt förekommande problem.  

På sjukhuset i Ängelholm har de avdelningar som har farmaceuter sedan november 
2021 börjat registrera manuellt på listor vad som kasseras främst i syfte att minska 
undvikbara kassationer och att optimera sortiment och lager. Enhetschefen för 
läkemedel bedömer att det är svårt att få en helhet på kassationerna till följd av brister 
vid inleveranser då sjuksköterskor löpande kasserar läkemedel även av andra 
anledningar. Detta kan vara att hållbarhetsdatum passerats, datum för brytning av 
paket saknas, felleveranser mm. Antalet kassationer som beror på felhantering är inte 
stort under 2021 och beloppsmässigt oväsentliga ur redovisningsrevisionsperspektiv. 

Det är endast den som gjort beställningen som attesterar fakturan. Det behövs alltså 
ingen ytterligare attest som det krävs med andra leverantörsfakturor. Anledningen till 
det är enligt redovisningsansvarig att det ofta är brådskande med läkemedels-
beställningarna och för att fakturorna inte ska fastna i attestflödet har de utformat 
rutinen så att det endast krävs en attest på just dessa fakturor. 

Systemet hjälper till att kontrollera att läkemedlet är rätt prissatt på fakturan. I 
Marknadsplatsen finns en inbyggd prislista där alla läkemedel är listade med avtalat 
pris. Om priset avviker krävs det ytterligare en som godkänner avvikelsen. Det är 
beställarens chef som då får fakturan för avvikelsegodkännande. Även här blir det 
ibland problem med att fakturan fastnar i flödet eftersom det inte är alla chefer som 
förstår varför de får faktura för godkännande. 

Varje natt förs information över från Marknadsplatsen till ekonomisystemet Raindance.  
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9.1.1.2 Tillverkning och beredning 

Beställningen av läkemedel inom ToB görs genom att en läkare ordinerar ett läkemedel 
till en patient i ett ordinationssystem. När ordinationen är gjord går det automatiskt en 
beställning till ApoEx som bereder det beställda läkemedlet och skickar till den 
beställande enheten. Detta förfarande går ofta fort. När fakturan sedan kommer så sker 
en automatisk sakattest i systemet av verksamhetsekonomen. Enligt läkemedels-
controller på SUS är sakattesten helt automatiserad varför verksamhetsekonomen i 
själva verket aldrig tittar på fakturan.  

Till skillnad från fakturorna för färdiga hela förpackningar så sker det dock en 
beslutsattest för fakturorna avseende ToB. Det är av respektive verksamhet utsedd 
beslutsattestant enligt delegationsordningen som en gång i veckan får samtliga fakturor 
som inkommit i en bunt med ett sammandrag att beslutsattestera. Det rör sig om 
väldigt många fakturor eftersom det kommer en faktura per ordination. Enligt 
läkemedelscontrollern är det i praktiken omöjligt för beslutsattestanten att kontrollera 
alla dessa fakturor. Innan dess har en automatisk kontroll genomförts för att kontrollera 
att fakturan är konterad och sakattesterad. 

9.2 Finns dokumenterade rutiner kring inköp av läkemedel?  

Det finns ett dokumenterat flödesschema för hanteringen av beställning av de olika 
typerna av läkemedel i samverkan med ApoEx. I den går att läsa hur beställning 
genomförs, hur inleveransen ska gå till, attestflödet och betalning av fakturan. 

Det finns också utförliga beskrivningar av hur beställningar görs rent praktiskt i 
Marknadsplatsen i Raindance.  

Rutinerna finns tillgängliga på regionens intranät. 

9.3 Hur säkerställs att rutiner efterlevs, sker en ändamålsenlig uppföljning 
och kontroll?  

9.3.1.1 Förvaltningsnivå 

Det är bland andra läkemedelscontrollern som gör uppföljning på förvaltningsnivå 
avseende läkemedelskostnader. Då är fokus mycket på prognos och hur väl den följs 
avseende läkemedelskostnader i stort. Till exempel följs noga när patent för dyra 
läkemedel går ut och även arbetet kring att byta ett läkemedel mot ett billigare 
alternativ, så kallade läkemedelsswitchar följs upp. Vissa jämförelser görs, och följs 
också upp, med andra regioner i Sverige. 

9.3.1.2 Färdiga hela förpackningar 

Den uppföljning som redovisningsansvarig gör är bland annat att ta stickprov på 
inleveranserna om de genomförts i tid. Vidare följs statistik på förseningsavgifterna på 
läkemedelsfakturorna upp regelbundet. Systemet hjälper till när listor tas fram och det 
går att följa vilka enheter eller vilka beställare som får många förseningsavgifter. Då 
görs punktinsatser för att ta reda på varför och för att minimera avgifterna i framtiden. 
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Ibland tas även listor ut på fakturor som förfaller inom två veckor eller på fakturor där 
det fortfarande inte genomförts någon inleverans. Det är en preventiv kontroll för att 
kunna kontakta berörda beställare innan tidsfristen för betalning går ut.  

I förhållande till storleken på läkemedelsinköpen är dock problemet med försenings-
avgifter litet. På SUS uppgick de under perioden januari-oktober 2021 till drygt 28 tusen 
kronor och på sjukhuset i Ängelholm uppgick de under hela 2021 till drygt 10 tusen 
kronor. 

Det finns ingen rutinbeskrivning för hur kontrollerna på den ekonomiska uppföljningen 
ska genomföras och de genomförs heller inte systematiskt. Kontrollerna bygger mycket 
på den långa erfarenhet som redovisningsansvarig har avseende läkemedels-
kostnader. Kontrollerna sparas endast på en lokal hårddisk och blir således inte 
dokumenterade så att andra har tillgång till resultatet av dem. Berörda enheter 
informeras dock vid behov. 

ApoEx skickar en gång i månaden avvikelserapporter för när de själva registrerat att 
det blivit fel i leveranserna. Det kan till exempel vara avvikelser som de noterat i att de 
skickat fel typ av läkemedel jämfört med det som är beställt eller fel antal. 

9.3.1.3 Tillverkning och beredning 

Utöver uppföljning på förvaltningsnivå är läkemedelscontrollern också ansvarig för 
uppföljningen av läkemedelskostnader för verksamhetsområde onkologi och 
hematologi som köper mycket läkemedel inom ToB. På verksamhetsnivå görs 
uppföljning på läkemedelssubstansnivå och då jämförs till exempel årets utfall mot 
förra årets utfall och även mot budget. Denna uppföljning görs normalt sett varje 
månad och presenteras för verksamheten. Fokus i uppföljningen ligger på de 
substanser där inköpsbeloppen är stora och användningen hög. Enligt 
läkemedelscontrollern är uppföljningen inte på den nivån att den hade fångat upp 
mindre avvikelser. Fokus ligger på rimligheten på översiktlig nivå.  

Hur uppföljningen ser ut är olika på olika verksamhetsområden inom SUS och 
sjukhuset i Ängelholm. Vissa verksamheter har mycket stora läkemedelskostnader 
medan andra har mindre kostnader för just läkemedel och uppföljningen ser då 
annorlunda ut. Det är mycket upp till respektive verksamhetschef att avgöra hur 
uppföljningen ska se ut. 

9.4 Finns ett fullgott systemstöd kopplat till kontroll och uppföljning av inköp 
av läkemedel? 

Systemen som används vid inköp av läkemedel har en del kontrollfunktioner inbyggda 
för att inköpen ska blir så korrekta som möjligt. Det är endast godkända och behöriga 
beställare som tekniskt möjligt kan göra en beställning. Attesterna är också spärrade 
så att endast de som har behörighet att attestera läkemedelsfakturor tekniskt kan göra 
det.  

När faktura erhålls görs en automatisk prisjämförelse mot aktuellt avtalat pris och om 
det avviker så måste fakturan kontrolleras manuellt av ytterligare en person. 

Redovisningsansvarig upplever att systemen fungerar bra för att ta fram listor på 
fakturor som har visst förfallodatum och på till exempel samtliga förseningsavgifter på 
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just läkemedelsfakturor inom en viss tidsperiod. Systemet gör det då möjligt att se vilka 
enheter och beställare som orsakar relativt många förseningsavgifter. 

Läkemedelscontroller upplever att systemen hade kunnat ge mycket mer stöd i 
kontrollarbetet än vad de gör. Till exempel hade attesterna av fakturorna underlättats 
mycket av att ha ett system som automatisk kunde jämföra order mot följesedel. Både 
orders och följesedlar är idag elektroniska vilket underlättar för en sådan typ av 
automatisk kontroll.  

Apotekare vi intervjuat som gör många beställningar upplever att Marknadsplatsen kan 
vara mer användarvänlig. Till exempel går det inte att själv backa en beställning som är 
gjord om man kort efter upptäcker att det blev fel. Supporten som erbjuds upplevs 
också som undermålig med tanke på att det ibland är brådskande med beställningarna 
i akuta lägen för sjuka patienter. 

Något som både redovisningsansvarig, apotekare och enhetschefen för läkemedel i 
Ängelholm lyfter är att det i dagsläget saknas ett lagerhanteringssystem för läkemedel. 
Ett sådant system hade enligt apotekaren underlättat mycket och sparat många 
timmars arbetskraft. Till exempel hade ett sådant system själv kunnat lägga orders när 
läkemedel som används ofta börjar ta slut och det hade även varit bra att enkelt kunna 
ta reda på om ett visst läkemedel finns i lager på respektive sjukhus. 

9.5 Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i 
inköpen av läkemedel? 

Genomförda intervjuer inom ramen för granskningen indikerar att det kan förekomma 
fel orsakade av den mänskliga faktorn men omfattning och betydelse av detta bedöms 
som marginell. Vi har tagit 25 stickprov på attester av läkemedelsfakturor för att 
kontrollera att de blivit attesterade och om avvikelsesystemet eventuellt fångat upp 
dem om priset avvikit mot avtalat pris. 

I våra stickprov har vi inte identifierat någon avvikelse. 

10 Bedömning 

10.1 Finns dokumenterade rutiner kring inköp av läkemedel? 

Vår bedömning efter genomförd granskning är att det finns dokumenterade rutiner 
kring inköp av läkemedel. 

10.2 Hur säkerställs att rutiner efterlevs, sker en ändamålsenlig uppföljning 
och kontroll?  

Vår bedömning efter genomförd granskning är att det sker en ändamålsenlig 
uppföljning och kontroll. Dock bedömer vi att det finns ett behov av att systematisera 
kontrollerna och upprätta kontrollbeskrivningar så att någon annan kunnat ta över 
arbetet med kontrollerna vid behov.  
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10.3 Finns ett fullgott systemstöd kopplat till kontroll och uppföljning av inköp 
av läkemedel? 

Vår bedömning efter genomförd granskning är att det finns systemstöd kopplat till 
kontroll och uppföljning av inköp av läkemedel. Dock bedömer vi att dessa system kan 
utvecklas och att det är en brist att det saknas ett lagerhanteringssystem för läkemedel. 

10.4 Finns det anledning att tro att det förekommer väsentliga felaktigheter i 
inköpen av läkemedel?  

Vår bedömning efter genomförd granskning är att det inte finns anledning att tro att det 
förekommer väsentliga felaktigheter i inköpen av läkemedel. 

11 Slutsatser 

Vår samlade bedömning efter genomförd granskning är att rutiner för inköp av 
läkemedel i allt väsentligt är utformade på ett ändamålsenligt sätt. Vidare är vår 
bedömning att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande. Vi ser dock 
utvecklingspotential i systemstödet kopplat till intern kontroll och bedömer att det är en 
brist att det saknas ett lagerhanteringssystem för läkemedel. 

12 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsatser lämnar vi följande rekommendationer: 

• Systematisera de interna kontroller som görs och dokumentera en rutin för dem så 
att någon annan kan ta över arbetet med kontrollerna vid behov. 

• Överväg att införa ett lagerhanteringssystem för läkemedel. 

• Se över om det går att automatisera kontrollen av leverans genom följesedel mot 
order. 

• Arbeta för att höja kunskapen för inleveransmomentet så att riskerna för 
förseningsavgifter och kasserade läkemedel minimeras. 
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