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BESTÄLLNINGSRUTIN VACCIN
Datum

2019-08-01

Beställningsrutin för BVC med anledning av nya nationella
avtal avseende barnvacciner från och med den
1 september 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne ersätter som tidigare beställningar av
nedanstående barnvaccin som görs av BVC.
Beställning av nedanstående vaccin, enligt det nationella avtalet ”Nationella
barnvaccinationsprogrammet 2018” som förvaltas av SKL, skall göras av BVC enligt nedan.
Nytt nationellt avtal from 2019-09-01

Rotavirusvaccin: Rotarix - GlaxoSmithKline AB
Beställning görs på via Oriolas kundservice: Tel: 031-88 72 90, Fax: 031-88 64 30, e-post:
ks.sjvlakemedel@oriola.com, Webshop: http://oriola4care.oriola-kd.com
OBS! Beställning av Rotarix är möjlig från den 2019-08-15. Vaccinet får dock inte ges
förrän from 2019-09-01.
För att få leverans dagen efter är tid för orderstopp kl. 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller
dag efter helgdag.
Vid beställning ange ert kundnummer som finns registrerat hos leverantören.
OBS, fakturering kommer ske till en central faktureringsadress så ni som beställande enhet
behöver inte hantera fakturor och betalningar.

Nytt nationellt avtal from 2019-09-01

Vaccin mot pneumokockinfektioner för barn: Synflorix - GlaxoSmithKline AB
Beställning görs på via Oriolas kundservice: Tel: 031-88 72 90, Fax: 031-88 64 30, e-post:
ks.sjvlakemedel@oriola.com, Webshop: http://oriola4care.oriola-kd.com
För att få leverans dagen efter är tid för orderstopp kl. 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller
dag efter helgdag.
Vid beställning ange ert kundnummer som finns registrerat hos leverantören.

OBS, fakturering kommer ske till en central faktureringsadress så ni som beställande enhet
behöver inte hantera fakturor och betalningar.

Nytt nationellt avtal from 2019-09-01

4-valent vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (DTP-IPV):
Tetravac - Sanofi AB
Beställning görs på www.vaccinservice.se eller via Oriolas kundservice: Tel: 031-88 72 90, Fax:
031-88 64 30, e-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com, Webshop: http://oriola4care.oriola-kd.com
För att få leverans dagen efter är tid för orderstopp kl. 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller
dag efter helgdag.
Vid beställning ange ert kundnummer som finns registrerat hos leverantören.
OBS, fakturering kommer att ske till en central faktureringsadress så ni som beställande enhet
behöver inte hantera fakturor och betalningar.
Nytt nationellt avtal from 2019-09-01

6-valent vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B och
haemophilus influenzae typ B (DTP-IPV-HB-Hib): Hexyon - Sanofi AB
Beställning görs på www.vaccinservice.se eller via Oriolas kundservice: Tel: 031-88 72 90, Fax:
031-88 64 30, e-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com, Webshop: http://oriola4care.oriola-kd.com
För att få leverans dagen efter är tid för orderstopp kl. 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller
dag efter helgdag.
Vid beställning ange ert gamla kundnummer som finns registrerat hos leverantören.
OBS, fakturering kommer ske till en central faktureringsadress så ni som beställande enhet
behöver inte hantera fakturor och betalningar.
Nytt nationellt avtal from 2019-09-01

MPR-vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund:
Rangordning 1: M-M-R VaxPro - MSD
Beställning görs på www.msdvaccinservice.se eller via MSD:s kundservice: Tel: tel 0771 – 51
51 00, Fax: 0771-51 51 01, e-post: order@msdvaccinservice.se
För att få leverans dagen efter är tid för orderstopp kl. 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller
dag efter helgdag.
Vid beställning ange ert kundnummer som finns registrerat hos leverantören.
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OBS, fakturering kommer ske till en central faktureringsadress så ni som beställande enhet
behöver inte hantera fakturor och betalningar.

Rangordning 2: Priorix - GlaxoSmithKline AB
Beställning görs på via Oriolas kundservice: Tel: 031-88 72 90, Fax: 031-88 64 30, e-post:
ks.sjvlakemedel@oriola.com, Webshop: http://oriola4care.oriola-kd.com
För att få leverans dagen efter är tid för orderstopp kl. 14.00. Inga leveranser sker måndagar eller
dag efter helgdag.
Vid beställning ange ert kundnummer som finns registrerat hos leverantören.
OBS, fakturering kommer att ske till en central faktureringsadress så att ni som beställande enhet
inte behöver hantera fakturor och betalningar.
Du gör avrop från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen. Avböjer eller underlåter
ramavtalsleverantören att besvara avropet inom en arbetsdag har du rätt att avropa från nästa
ramavtalsleverantör i rangordningen, d.v.s. ramavtalsleverantören som har plats två (2) i rangordningen.
Du har dock rätt att gå vidare i rangordningen och tillfråga ramavtalsleverantör nummer två i rangordning
om ramavtalsleverantör nummer ett i rangordningen efter avropsförfrågan inte uppfyller något av
nedanstående krav:
- kan leverera vaccin med de egenskaper som UM har behov av att avropa på grund av den enskilde
patientens specifika behov
- kan leverera inom avtalade leveranstider.

Övrig information:
Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut av leverantören på beställningar under 500 kronor. För
beställningar om 500 kr eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. Undvik därför att beställa enstaka doser.
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