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Delredovisning av regeringsuppdrag att genomföra en pilotstudie angående
tillgänglighet till vissa antibiotika
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotstudie för att
utvärdera den modell för garanterad ersättning som tagits fram i tidigare regeringsuppdrag
(dnrS2015/05372/FS) för att säkerställa tillgänglighet till ett fåtal godkända
rekvisitionsantibiotika med särskilt medicinskt värde. Pilotstudien ska genomföras i enlighet
med befintliga tillämpliga regelverk.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2022. Uppdraget ska
även årligen delredovisas till Regeringskansliet den 31 december. Detta är den första
delredovisningen av regeringsuppdraget.
Under hösten 2018 har Folkhälsomyndigheten formerat en projektgrupp och genomfört
planeringsfasen. Denna har inkluderat arbete med att ta fram projektdokument samt
identifiering av relevanta samarbetspartners. Myndigheten har också identifierat och värderat
antibiotika som kan komma att beröras av pilotstudien, samt analyserat och planerat
upphandlingsprocessen. Myndigheten har haft inledande möten med olika parter för att
informera om uppdraget och för att formera samarbeten för det fortsatta arbetet inom uppdraget
(se beskrivna aktiviteter under respektive rubrik nedan).
Identifiering och värdering av antibiotika

I enlighet med delrapport 1 ”Definiera och värdera antibiotika med tillgänglighetsproblem” i det
tidigare regeringsuppdraget har en översyn av marknaden gjorts. Syftet med översynen var att
identifiera antibiotika som kan vara aktuella för pilotstudien av ersättningsmodellen, d.v.s.
rekvisitionsantibiotika med otillräcklig tillgänglighet som bedöms vara av särskilt medicinskt
värde. Identifiering och bedömning av antibiotikaprodukter har gjorts enligt Figur 1
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/49287008bc79445e846880f2cd9457fb/xde
lrapport-1-identifiera-01229-2017-1.pdf).
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Figur 1. Modell för arbetsgång vid identifiering och bedömning av antibiotikaprodukter.

Upphandlingsprocessen

Pilotstudien avser att testa den ersättningsmodell som redovisas i delrapport 2 ”Ekonomiska
ersättningsmodeller för nya antibiotika samt äldre förskrivningsantibiotika”
(https://www.tlv.se/download/18.36e5d52515ff45d25e39ec8a/1512121229637/delrapport_2_till
ganglighet_antibiotika.pdf).
Myndigheten har för avsikt att genomföra upphandlingen med öppet förfarande och har under
hösten påbörjat arbetet med att ta fram förslag på upphandlingsdokument (kravspecifikationer,
utvärderingskriterier och utvärderingsmodeller) för upphandling.
Samarbetspartners
Vinnova

Avsikten är att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ska vara finansiär för upphandlingarna
i detta regeringsuppdrag. Folkhälsomyndigheten kommer att ansöka om medel för pilotstudien
och vid behov kanalisera dessa vidare.
SKL Kommentus

SKL Kommentus är en inköpscentral som tar fram och förvaltar en bred portfölj av ramavtal för
Sveriges kommuner och landsting. Inköpscentralen har sedan tidigare avtal med alla landsting
och kan på så vis göra nationella upphandlingar för deras räkning. Folkhälsomyndigheten ser
således SKL Kommentus som en naturlig samarbetspartner i detta regeringsuppdrag.
TLV

TLV har under hösten bistått Folkhälsomyndigheten med uppgifter om bland annat priser i
andra europeiska länder och prisutveckling för aktuella antibiotika som kan komma att
inkluderas i piloten. Uppgifterna kommer att användas som underlag inför upphandling.
Grupp för samarbetspartners

Folkhälsomyndigheten har under hösten identifierat flera myndigheter och aktörer som viktiga
samarbetspartners för regeringsuppdraget. Myndigheten har därför beslutat om att formera en
grupp för samarbetspartners inom uppdraget och att regelbundet uppdatera om pilotstudien och
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diskutera eventuella samarbetsfrågor. Identifierade samarbetspartners är Vinnova, SKL
Kommentus, SKL, TLV, Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete och RAF
(Referensgruppen för antibiotikafrågor).

_____________________________________________________________________________

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga handläggningen
har avdelningschefen Britta Björkholm och enhetschefen Malin Grape deltagit. Utredare Jenny
Hellman har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Jenny Hellman
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