Avropsvägledning
Optune® för behandling av Glioblastom
enligt ramavtal Optune 2021

Refnr: 10546
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Inledning
Detta avropsstöd är framtaget i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet Optune 2021 för
behandling av Glioblastom.
Vid frågor kontakta kundsupport vid Adda Inköpscentral AB (inköpscentralen). Nedan finns
kontaktuppgifter till kundsupport.
Telefon: 08 525 029 96
E-post: inkopscentralen@adda.se
Måndag–torsdag: 09:00-16.00
Fredag: 09:00-15:00
Lunchstängt 11.15-12.00

Omfattning
Ramavtalet omfattar behandlingen av nydiagnosticerad Glioblastom med Optune.
Övergång till nytt avtal
Behandlingar som redan påbörjats enligt tidigare avtal fortgår så länge behandlingen pågår. Det nya
avtalet gäller endast nya patienter.
Nytt upplägg
I detta avtal gäller EN inledande gratismånad för patienten, en möjlighet för patienten att testa
behandlingen en månad utan kostnad för regionen.

Avrop på ramavtalet
Region
För att kunna avropa på ramavtalet behöver din verksamhet först vara avropsberättigad. Vem som
har rätt att avropa från ramavtalet framgår av ramavtalets bilaga 02 – Avropsberättigade parter.
När detta är uppfyllt loggar du, eller annan utsedd person hos er, in och gör en avropsanmälan till
inköpscentralen. Detta gör ni enklast på Mina sidor på vår webb. Mer information om avropsanmälan
hittar ni här ”Anmäla avrop – Så fungerar det”. Avropsanmälan behöver endast ske en gång.
När detta är gjort kan ni kontakta leverantören Novocure på följande mailadress
info.se@novocure.com för beställning av Optune.

Sekretessbelagda priser
Enligt leverantören lider de skada om prisuppgifterna blir kända för andra än de som har rätt att hyra
Optune enligt ramavtalet. Leverantören har därför begärt att priset ska omfattas av sekretess. Av den
anledningen publicerar inköpscentralen inte priserna på denna webbplats.
Vill du ta del av aktuella priser, vänd dig till inköpscentralens Kundsupport.
När du fått prislistan önskar leverantören att prisuppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din
egen verksamhet och vi uppmanar er att hantera uppgifterna med försiktighet.
Bestämmelser om sekretess för uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i
lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.”
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Fakturering
Fakturering ska ske elektroniskt enligt Peppol BIS Billing 3 eller av SFTI senast rekommenderade
meddelandeversion.
En faktura ska betalas senast 30 kalenderdagar efter det att leverantören har skickat den till den
upphandlande myndigheten förutsatt att leveransen har fullgjorts och fakturan har förfallit till
betalning.

Statistik
Er verksamhet ska på begäran få tillgång till statistik från leverantören angående hyran som er
verksamhet gjort. Statistiken ska kunna lämnas per enskild avropande verksamhet eller enhet.

Leveransvillkor
Leverantören ska avlämna den utrustning som behövs för att behandlingen av patienten ska kunna
påbörjas senast vid det överenskomna datumet.

Produktinformation och utbildning
Produktinformation till användarna ska finnas i form produktresumé.
Leverantören ska tillhandahålla medicinsk och teknisk information om Optune och dess användning
efter anmodan från er verksamhet. Denna användarinformation ska vara på svenska.
Därutöver ska leverantören vid anmodan kunna tillhandahålla medicinsk support och genomföra
utbildningar.
Med medicinsk support avses att:
•

Besvara medicinska frågor kring effekt.

•

Hjälpa till att få fram kompletterande medicinsk information utanför vad som finns med i
produktresumé

•

Snabbt kunna ge svar på produkten.

Med utbildningar avses att:
•

Leverantören genomför utbildningar och tillhandahåller utbildningsmaterial av det egna
anbudet till er personal. Utbildning ska kunna tillhandahållas både i grupp och
individuellt. Utformning av utbildning och plats för utbildning bestäms i samråd med
landstinget.

•

Leverantören förväntas vara med vid era interna utbildningar för personal inför införandet av
Optune, samt vid löpande utbildning under avtalstiden.

Produktinformation, medicinsk support och utbildningar enligt ovan ska tillhandahållas kostnadsfritt
av leverantören.
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Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören
På ramavtalssidan för Optune 2021 under fliken ”leverantörer” finns kontaktuppgifter till
ramavtalsleverantörer. Där finns även en länk till ramavtalet.

Bilagor
Följande bilagor återfinns under fliken ”Stöddokument” i presentationen av ramavtal och underlag
på Inköpscentralens hemsida.
Bilaga A – Avropsvägledning
Bilaga B – Avropsberättigade parter
Bilaga C – Optune Beställningsformulär

4

