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Att köpa vaccin 

Här hittar du som använder ramavtalet Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018 

eller ramavtalet HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 en guide vilket vaccin du 

ska beställa från vilken leverantör. Mer information om ramavtalet hittar du i avropsvägledningen. Tips! 

På sista sidan i dokumentet hittar du en kort sammanställning. 

 

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio  

(fyrvalent vaccin), Anbudsområde 1  

 

Leverantör Vaccinnamn 

Sanofi AB Tetravac 

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

  

Kontaktuppgifter vid beställning 

Öppettider: 08.00 – 16.30 

Telefonnummer:  031-88 72 90 

Faxnummer:  031-88 64 30 

E-post Beställning: ks.sjvlakemedel@oriola.com 

Webbeställning: www.vaccinservice.se 

Vaccindistribution: Sanofi Pasteur anlitar Oriola för lagring och distribution av vacciner på den svenska 

marknaden. 

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 500 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 
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Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus 

influenzae typ B och hepatit B, (sexvalent vaccin), Anbudsområde 2 

 

Leverantör Vaccinnamn  

Sanofi AB Hexyon   

   

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

 

 

Kontaktuppgifter vid beställning Sanofi AB 

Öppettider: 08.00 – 16.30 

Telefonnummer:  031-88 72 90 

Faxnummer:  031-88 64 30 

E-post Beställning: ks.sjvlakemedel@oriola.com 

Vaccindistribution: Sanofi anlitar Oriola för lagring och distribution av vacciner på den svenska marknaden. 

 

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 500 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 
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Vaccin mot mässling påssjuka och röda hund (MPR), 

Anbudsområde 3  

Anbudsområdet är rangordnat, köp därför i första hand från Merck Sharp & Dohme AB 

(MSD). Avböjer eller underlåter MSD att besvara avropet inom en arbetsdag har du rätt att avropa från nästa 

ramavtalsleverantör i rangordningen, d.v.s GlaxoSmithKline AB (GSK) 

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 

 

Leverantör Vaccinnamn Rangordning 

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB M-M-RVAXPRO 1 

GlaxoSmithKline AB Priorix 2 

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

Kontaktuppgifter vid beställning Merck Sharp & Dohme AB 

Öppettider: 08.00 – 17.00 

Telefonnummer:  0771-51 51 00 

Faxnummer:  0771-51 51 01 

E-post Beställning/ Kundsupport: order@msdvaccinservice.se 

Webbeställning: www.msdvaccinservice.se 

Vaccindistribution: MSD anlitar Tamro för kundtjänst, ordermottagning, lagring och distribution av 

vacciner på den svenska marknaden.  

 

Kontaktuppgifter vid beställning GlaxoSmithKline AB 

Öppettider: 08.00 – 16.00 

Telefonnummer:  020 – 714 714 

Faxnummer:  020 – 714 715 

E-post Beställning: vacciner@gsk.com 

E-post Medicinsk information: Nordic.medinfo@gsk.com 

https://tendsign.com/buyer/show_offer.aspx?SellerProjectID=TRqb9Bop8KwA
mailto:order@msdvaccinservice.se
http://www.msdvaccinservice.se/
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Jourtid: Vid frågor angående GSK:s vacciner på jourtid går det att ringa  

Apoteket CW Scheele på telefon: 08 - 454 81 00 

Vaccindistribution: GSK anlitar Oriola för lagring och distribution av vacciner på den svenska marknaden. 

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 500 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 
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Konjugerat pneumokockvaccin, Anbudsområde 4 

Leverantör Vaccinnamn  

GlaxoSmithKline AB SYNFLORIX  

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

Kontaktuppgifter vid beställning 

Öppettider: 08.00 – 16.00 

Telefonnummer:  020 – 714 714 

Faxnummer:  020 – 714 715 

E-post Beställning: vacciner@gsk.com 

E-post Medicinsk information: Nordic.medinfo@gsk.com 

Jourtid: Vid frågor angående GSK:s vacciner på jourtid går det att ringa  

Apoteket CW Scheele på telefon: 08 - 454 81 00 

Vaccindistribution: GSK anlitar Oriola för lagring och distribution av vacciner på den svenska marknaden. 

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 500 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 
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Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta, Anbudsområde 5 

Leverantör Vaccinnamn 

Scandinavia Biopharma Distribution  diTekibooster 

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

 

Kontaktuppgifter vid beställning 

Öppettider: 08.00 – 16.00 

E-post Beställning: vaccin@tamro.se 

Vaccindistribution: Scandinavia Biopharma Distribution anlitar Tamro för lagring och distribution av 

vacciner på den svenska marknaden. 

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 500 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 

 

  



Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet  2018      Rutin för avrop                  

 

 

 

   

Vaccin mot rotavirus, Anbudsområde 6 

Leverantör Vaccinnamn 

GSK  Rotarix 

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

 

Kontaktuppgifter vid beställning 

Öppettider: 08.00 – 16.00 

Telefonnummer:  020 – 714 714 

Faxnummer:  020 – 714 715 

E-post Beställning: vacciner@gsk.com 

E-post Medicinsk information: Nordic.medinfo@gsk.com 

Jourtid: Vid frågor angående GSK:s vacciner på jourtid går det att ringa  

Apoteket CW Scheele på telefon: 08 - 454 81 00 

Vaccindistribution: GSK anlitar Oriola för lagring och distribution av vacciner på den svenska marknaden. 

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 00 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 
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Vaccin mot humant papillomvirus, HPV 

Leverantör Vaccinnamn  

MSD Gardasil 9  

Ange följande vid beställning 

 Kundnummer 

 Ansvarig beställare inklusive kontaktuppgifter 

 Leveransadress 

 Faktureringsadress 

 Önskad leveransdag 

 

Kontaktuppgifter vid beställning 

Öppettider: 08.00 – 17.00 

Telefonnummer:  0771-51 51 00 

Faxnummer:  0771-51 51 01 

E-post Beställning/ Kundsupport: order@msdvaccinservice.se 

Webbeställning: www.msdvaccinservice.se 

Vaccindistribution: MSD anlitar Tamro för kundtjänst, ordermottagning, lagring och distribution av vacciner 

på den svenska marknaden.  

SKI information om beställning 

Beställning av vaccin görs direkt från distributören via e-post, e-handel (SFTI enligt överenskommelse), 

leverantörens hemsida/webbutik och telefon.  

Frakt/miljöavgift om 150 kronor får tas ut på beställningar under 500 kronor. För beställningar om 500 kr 

eller mer utgår ingen frakt/miljöavgift. 

 

Det är möjligt att välja fakturaformat, elektroniskt som Svefaktura eller fulltextfaktura alternativt 

pappersfaktura. Se avropsvägledningen för mer information. 
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Sammanställning över avtalade vacciner 

Anbudsområde Vaccin Leverantör Kontaktuppgifter 

1. Vaccin mot difteri, 

stelkramp, kikhosta 

och polio (fyrvalent 

vaccin) 

Tetravac Sanofi AB www.vaccinservice.se 

ks.sjvlakemedel@oriola.com 

2. Vaccin mot difteri, 

stelkramp, kikhosta, 

polio, Haemophilus 

influenzae typ B (Hib) 

och Hepatit B 

(sexvalent vaccin) 

Hexyon Sanofi AB www.vaccinservice.se 

ks.sjvlakemedel@oriola.com 

3.1 Vaccin mot 

mässling, påssjuka och 

röda hund (MPR). 

Rangordnad nr 1 * 

M-M-

RVAXPRO 

Merck Sharp & 

Dohme (Sweden) 

AB (MSD)  

 

www.msdvaccinservice.se 

order@msdvaccinservice.se 

4. Konjugerat 

pneumokockvaccin 

SYNFLORIX GlaxoSmithKline 

AB (GSK) 

shop.ajdistribution.se/GSKP/Public 

vacciner@gsk.com 

5. Vaccin mot difteri, 

stelkramp och kikhosta 

diTikibooster Scandinavian 

Biopharma 

Distribution AB 

vaccin@tamro.se 

6. Vaccin mot rotavirus  Rotarix GSK shop.ajdistribution.se/GSKP/Public 

vacciner@gsk.com 

Separat avtal, HPV Gardasil 9 Merck Sharp & 

Dohme (Sweden) 

AB (MSD) 

www.msdvaccinservice.se 

order@msdvaccinservice.se 

 

*  För anbudsområde 3, Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) sker avrop genom 

avropsförfarandet rangordning.  

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 

 


