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Pressmeddelande 

Stockholm, 2021-10-01 

Fortsatt förtroende, förlängt samarbete med 
Varuförsörjningsnämnden och Regionerna  

Varuförsörjningsnämnden som representerar Region Uppsala, Region Västmanland, Region 

Dalarna, Region Örebro län och Region Sörmland, har valt att ge Apotekstjänst fortsatt 

förtroende och förlängt samarbetet genom att nyttja det sista optionsåret i ramavtalet 

avseende tredjepartslogistik fram till 30 september 2023.  

I samband med förlängningen har parterna konstaterat att de störningar i leveranserna som uppstod 

omedelbart efter Apotekstjänsts övertagande av lager- och distributionstjänsten i allt väsentligt 

berodde på felaktigheter och inaktuella uppgifter i den artikelinformation som hämtas från 

Varuförsörjningens leverantörs- och artikeldatabas som Apotekstjänst försågs med under 

etableringsprojektet. Efter att den uppkomna situationen analyserats av Apotekstjänsts, 

Varuförsörjningsnämndens och Regionernas jurister har det konstaterats att båda parter har utgått 

från att artikelinformationen var användbar och att ingen av parterna har agerat vårdslöst när de har 

utgått från att artikelinformationen var användbar. Mot bakgrund av detta släpper båda parter sina 

skadeståndskrav på varandra. Ingen part ska alltså betala skadestånd till den andra parten. Parterna 

har därutöver slutreglerat andra frågor som varit öppna och som rör uppstarten av uppdraget.  

-  Att samarbetet förlängs är ett gott betyg för Varuförsörjningens samt Regionernas förtroende 

för vår förmåga att leverera. Sedan störningarna åtgärdades har vi överträffat våra 

leveransåtaganden vad avser leveranspålitlighet, lagertillgänglighet och leveranskvalitet. Vi är 

otroligt stolta över att samarbetet fungerar bra och glada över det fortsatta förtroendet. Med all 

kunskap som vi har samlat på oss sedan uppstarten, och kombinerat med bra upphandlingar, så 

är vi övertygade om att vi kan utmana den bristande konkurrensen på marknaden för 

sjukvårdsprodukter och erbjuda regioner och kommuner ett modernt, robust och kostnadseffektivt 

alternativ för distribution av sjukvårdsprodukter, säger Maitham Ridha, VD Apotekstjänst AB.  

För ytterligare information kontakta: 

Maitham Ridha, VD Apotekstjänst AB, maitham.ridha@apotekstjanst.se 

 

Apotekstjänst är ett entreprenöriellt och växande företag som specialiserar sig på produktion av 

dosförpackade läkemedel samt helhetslösningar inom lager och logistik till sjukvården. Vi levererar 

dosläkemedel till ~60 000 patienter årligen samt >1.3 milj. orderrader sjukvårdsmateriel till >400 

vårdinrättningar. Vi tycker om att utmana och drivs av ett stort engagemang att förbättra och bli bättre. 

Vår vision är att leda utvecklingen av tjänster som hjälper våra kunder inom vård och hälsa att skapa 

långsiktigt värde och öka samhällsnyttan. 
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