
PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 17 november 2021  Sida 35 (73) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-120, 0.5 

 

§ 223 

Interimistiskt samverkansavtal för 
försörjning av hjälpmedel och visst 
medicinskt förbrukningsmateriel 
Dnr 1374-2021 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar att ingå interimistiskt 

samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt förbruknings-

material med länets kommuner avseende hjälpmedel, i avvaktan på att en ny 

samverkanslösning beslutas och implementeras. 

Reservation 

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 

Från Marianne Sandström (SD): ”Sverigedemokraterna står bakom att ett in-

terimistiskt samverkansavtal avseende hjälpmedel och viss medicinskt för-

brukningsmaterial sluts med länets kommuner. Vi ställer oss dock inte 

bakom att avtalsperioden löper retroaktivt. Avtalsperioden ska gälla från att 

region och kommun undertecknat avtalet”.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Ett interimistiskt samverkansavtal är viktigt för regionens medborgare för att 

säkerställa en god och trygg kedja av hjälpmedel samt förskrivet materiel, 

under tiden som en gemensam samverkanslösning beslutas och implemente-

ras. 

Sammanfattning 
För att säkerställa en obruten kedja av leveranser gällande hjälpmedel och 

visst förbrukningsmateriel behöver Region Norrbotten teckna intermistiskt 

samverkansavtal med länets kommuner. Detta avtal tecknas i avvaktan på att 

ny samverkanslösning beslutas och implementeras. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Marianne Sandström (SD) föreslår avslå det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag 

och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  
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Ärendet 
Nuvarande samverkansavtal, mellan Region Norrbotten och länets kommu-

ner i Norrbotten, gällande försörjning av hjälpmedel till personer med funkt-

ionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt förbruk-

ningsmaterial är sedan tidigare uppsagda av Region Norrbotten.  

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktions-

nedsättning löper fram till årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medi-

cinskt förbrukningsmaterial har löpt fram till och med 2021-09-28. 

Förslag på nya organisatoriska lösningar i samverkan mellan länets kommu-

ner och Region Norrbotten har tagits fram men inte beslutade. I avvaktan på 

politiskt ställningstagande och beslut om den nya organisatoriska lösningen 

behöver ett interimistiskt samverkansavtal beslutas för att bibehålla en obru-

ten vårdkedja inom dessa områden.  

Samtliga kommuner och Region Norrbotten har ingått avsiktsförklaring an-

gående intermistiskt samverkansavtal under september månad 2021. Det in-

termistiska samverkansavtalet omfattar: 

1. Hjälpmedelssamverkan avseende: 

 Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 

 Hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva funkt-

ionsnedsättningar 

 Hjälpmedelsprodukter enligt ovan som också används som utrustning, 

som en del i en behandling och pedagogiska hjälpmedel i kommunernas 

verksamheter. 

2. Samverkan avseende medicinskt förbrukningsmaterial för följande pro-

duktområden: 

 diabetesprodukter  

 nutritionsprodukter  

 inkontinensprodukter till 2022-05-20 samt  

 produktspecifikt förbrukningsmaterial till förskrivna hjälpmedel 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Interimsavtal hjälpmedel 

Bilaga 1 Grundabonnemang 

Bilaga 2 Hyra hjälpmedel 

Bilaga 3 Avrop av hjälpmedel 

Bilaga 4 Teknisk service av kommunen ägda hjälpmedel 

Bilaga 5 Prislista 

Bilaga 6 Definitioner 

Bilaga 7 Sidoavtal 

Bilaga 8 Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 
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Bilaga 9 Prismodell 

Bilaga 10 Fullmakt 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Divisionschefer  

 

  


