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Bakgrund



Bakgrund

 Extern revision av materiel på Länsservice
Brister i internkontroll och styrning

 Nuvarande samverkansavtal strider mot kommunallagen
Inte ett genuint samarbete utan ett köp och sälj förhållande.

 Konkurrensverkets utredning
Nedlagd, med anledning av att Regionen tydligt visar att man arbetar 

med att avsluta extern försäljning



Vad har hänt hittills?



Arbetar i två spår (Region Norrbotten)

 Medicinskt förbrukningsmateriel
Intern översyn
Fokus på hur Regionen ska hantera sin försörjning internt och vilka 

samverkansalternativ som finns i de olika lösningarna.

 Hjälpmedel
KPMG
Fokus på hur Hjälpmedelsförsörjningen ska hanteras i Norrbotten. 



Norrbottens Kommuner

Två rapporter
• Lägesbeskrivning av samverkansavtal gällande hjälpmedel samt 

medicinskt förbrukningsmaterial - delrapport 1
• Lägesbeskrivning av samverkansavtal gällande medicinskt 

förbrukningsmaterial – delrapport 2

• Hjälpmedel-avvakta konsultrapporten sedan ev. struktur för 
samverkan



Medicinskt 
förbrukningsmateriel



Efter genomlysning av medicinskt 
förbrukningsmateriel konstaterar Region Norrbotten
- att rekommendationen är att behålla lagerhållningsverksamheten i 

egen regi.

- att visst medicinskt förbrukningsmateriel bör flyttas till hjälpmedel

- att samverkan på övrigt medicinskt förbrukningsmateriel bör 
avslutas



Slutsatser Region Norrbotten
• Region Norrbotten föreslår att:
 förbrukningsmateriel som är unikt för förskrivet hjälpmedel (ex. slangar 

till andningshjälpmedel) samt produktkategorierna inkontinens, nutrition 
och diabetes efter dialog med kommunerna överförs från 
samverkansavtalet för medicinskt förbrukningsmateriel till 
samverkansavtalet för hjälpmedel

 Säga upp nuvarande samverkansavtal med länets kommuner för 
medicinskt förbrukningsmateriel

 Inleda förhandlingar med kommunerna om att samverkansavtalet enligt 
punkt 2 avslutas per sista april 2021

 Ovan frågor har beslutats på Regionstyrelsen 2020-12-09



Materialförsörjning kommunerna-Plan i samverkan

• Uppdrag socialchefsgruppen
• Beslut att genomföra en gemensam analys av SKR Kommentus –

OneMed som grossist
• Risk- och konsekvensanalys 
• Ingår även att undersöka specifika produktområden som riskavfall 

nutritionsprodukter mm
• Uppdrag enligt gemensam uppdragsbeskrivning
• Uppdraget klart 2021-02-28



Forts Kommunerna-Plan i samverkan

• Arbetsgrupp som samordnas av Norrbottens Kommuner 
-avtalsjurist
-ekonom-administrativ chef
-beställarkompetens
-hälso- och sjukvårdschef
-MAS(Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
-MAR(Medicinskt ansvarig för rehabilitering)

• Region Norrbotten kommer att medverka med jurist och sakkunnig i 
materialfrågor för att bistå i relevanta frågor



Hjälpmedel



Arbetssätt KPMG´s utredning

 Kartläggning av nuläget inom Norrbotten
Styrdokument
Intervjuer internt Region Norrbotten
Intervjuer kommunrepresentanter

 Omvärldsbevakning sju andra Regioner
Styrning
Organisation 
Samverkan



KPMG redovisar sex olika alternativ

 Begränsad samverkan i upphandling (rekommenderas)
 Avtalssamverkan (rekommenderas)
 Outsourcing
 Aktiebolag
 Kommunalförbund
 Gemensam nämnd



Slutsatser (Region Norrbotten)
 Säga upp samverkansavtalet med länets kommuner avseende 

hjälpmedel

 Tillsammans med länets kommuner skyndsamt utreda hur 
samverkan avseende hjälpmedelsförsörjning ska utformas från 2022 
och återkomma till styrelsen med förslag till samverkansmodell 
senast juni 2021.

 Ovan frågor har beslutats på Regionstyrelsen 2020-12-09



Hjälpmedel - kommunerna

• Samverkan i den beslutade samverkansordningen med 
Länsstyrgruppen och Politiska samverkansberedningen

• Utgångspunkten nuvarande avtal och tider
• Juridisk utgångspunkt som ram
• Arbetsgrupp kommunerna och Region Norrbotten
• Uppdragsbeskrivning med syfte och mål
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