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Granskning av upphandling 
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Läkemedelsverket 

(LV) granskat upphandling.  

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa LV:s 

uppmärksamhet på i denna revisionsrapport. 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-02-20 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

Brister i styrning och kontroll av inköp och upphandling 
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LoU) reglerar all offentlig 

upphandling vilket innebär att statliga myndigheter skall följa lagen vid i 

stort sett all anskaffning, leasing m.m. av varor och tjänster. Bestämmelserna 

är olika för upphandling över respektive under vissa tröskelvärden och 

beroende på vilken typ av upphandling det gäller. 

Riksrevisionen har granskat LV:s skriftliga rutiner för upphandling samt dess 

tillämpning i ett riktat urval av transaktioner. Granskning har skett av inköp 

och genomförda upphandlingar för sex av LV:s största utomstatliga 

leverantörer. Utöver detta har även ett stickprovsurval granskats av 

konsultfakturor som översteg den av LV fastställda gränsen för när 

upphandling ska ske.  

Riksrevisionen har konstaterat att inköp gjorts utan föregående 

upphandlingar, i strid mot LoU. I det granskade urvalet har dessa uppgått till 

cirka 8,4 mnkr under perioden 2005-01-01 – 11-30. 

Konsekvensen blir att LV inte fullt ut nyttjar de affärsmässiga 

kostnadsfördelar som uppkommer i konkurrens. Kostnaderna, både för LV 

och för staten som helhet, riskerar att bli högre än vad som vore fallet om 

upphandling genomförts eller avrop från befintliga statliga ramavtal hade 

skett.  

 

Riksrevisionen rekommenderar LV att göra en översyn av den interna 

styrningen och kontrollen av inköp och upphandling.  
 

Revisionsdirektör Örjan Måhlberg har beslutat i detta ärende. 

Revisionsledare Eva Maria Simma har varit föredragande. 

 

 

 

Örjan Måhlberg    Eva Maria Simma 
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Kopia för kännedom: 

Socialdepartementet 
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