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Inledning
Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och
länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens
politiska organisation.
Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration
och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden
som berör hjälpmedelsverksamheten.
Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen beslutar årligen om strategiska mål och budget för den kommande
treårsperioden, vilket anger övergripande inriktning och ramar för regionstyrelsen och nämnderna att följa och
verkställa. Förutom de övergripande målen ska nämndens verksamhet utgå från fastställt reglemente och
samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Inom ramen för verksamhetsplanen
beslutar nämnden om de upphandlingar som ska genomföras under året. Vidare innehåller verksamhetsplanen en plan
för de sammanträden som ska genomföras under året.
Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndens verksamhet. I uppsiktsplikten ingår bland annat att övervaka så att
nämnden följer de strategiska mål regionfullmäktige har beslutat om.

Sida 3 av 11

Uppdrag och planeringsförutsättningar
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam
nämnd med syfte att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter och hjälpmedel åt Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.
Uppgifter
Nämndens huvudsakliga uppgifter är att:






På affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter och hjälpmedel.
Erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som är bosatta i länets kommuner. Uppgiften
omfattar både kommunernas och regionens ansvar att erbjuda hjälpmedel.
Besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp de ska höra.
Besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter
råder och övergripande prioriteringsärenden.
Ansvara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att regionen, kommunerna och brukarorganisationer har
inflytande, att utvärdering och uppföljning sker av hjälpmedelsverksamheten ur ett brukarperspektiv samt att
verksamheten drivs ekonomiskt, rationellt och med hög kvalitet vad avser kompetens, service och
kostnadseffektivitet.

Planeringsförutsättningar
Region Jämtland Härjedalens ekonomiska situation är fortsatt allvarligt. Fokus ligger på att minska kostnaderna,
återställa det balanserade underskottet och stärka soliditeten. Det ska ske genom tydliga krav på besparingsåtgärder
och effektiviseringar. För nämndens verksamhet innebär det främst en strävan efter att fler produkter ska vara
upphandlade.
Även kommunernas ekonomiska situation är ansträngd. För att kunna följa kommunernas kostnader och inköp får
nämnden årligen en presentation av förrådets och hjälpmedelscentralens statistik inom området.
Regionens samverkansråd har vid sitt sammanträde den 2 september 2019 (§ 42) behandlat ett ärende om
sammanslagning av gemensamma nämnder som finns mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner samt
den gemensamma upphandlingsnämnd som finns mellan kommunerna och där regionen inte ingår. En
sammanslagning av de gemensamma nämnderna har diskuterats under en längre tid i såväl politiska som
tjänstemannaforum. Gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter har lämnat ett yttrande i ärendet (§ 40). Ett framtida beslut om organisationsförändringar kan
komma att få stor påverkan på nämnden och dess verksamhet.
I november 2019 beslutade nämnden om en ny överenskommelse om medicintekniska produkter (MTP) mellan
regionen och länets kommuner. Det pågår en utredning om hur organisationen för MTP - från det att behov
uppmärksammats inom vården fram till dess behandling upphör - kan möta nya förutsättningar för att tillgodose
kostnadseffektiv och patientsäker vård i hemmet. Utredningens mål är att beskriva hur ett standardiserat system för
sortimentsurval skulle kunna se ut för all MTP och förbrukningsvaror inom länet.
I maj 2020 kommer en ny EU-förordning om MTP att träda i kraft, vilken bland annat kommer att ställa högre krav på
spårbarhet och dokumentation. Den nya förordningen väntas få stor påverkan på hjälpmedelsområdet.
Under den föregående mandatperioden beslutade Region Jämtland Härjedalen om riktlinjer för att genomföra politiska
sammanträden på distans. Om nämnden vill tillämpa den möjligheten måste nämndens reglemente revideras. En
revidering av reglementet bör avvaktas till ärendet om eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder har
avgjorts.
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Upphandlingsplan 2020
I planen för upphandlingar 2020 ingår upphandlingar som har påbörjats, handläggs eller kommer att avslutas under
året. Information om upphandlingar redovisas vid nämndens möten och följs upp i bokslut. Planen kan komma att
justeras under året.

Upphandlingsplan 2020
Upphandlingar som pågår, handläggs eller kommer att avslutas under 2020
Upphandling

Ansvarig

Arbetsstolar

Region Jämtland Härjedalen

Eldrivna rullstolar

Region Jämtland Härjedalen

Medicinska behandlingsmedel

Region Västerbotten

Sittdynor

Region Norrbotten

Infusions- och injektionsprodukter

Region Jämtland Härjedalen

Inkontinensprodukter

Region Jämtland Härjedalen

Kirurgiska och diagnostiska instrument

Region Jämtland Härjedalen

Kompressionsstrumpor

Region Jämtland Härjedalen

Operations- och undersökningshandskar

Region Jämtland Härjedalen

Sårläkningsprodukter

Region Jämtland Härjedalen

Undertrycksbehandling

Region Jämtland Härjedalen

Övrig sjukvård

Region Jämtland Härjedalen

Vaginalstavar för kvinnor som genomgått strålbehandling

Region Jämtland Härjedalen
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Mål
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2020–2022 dragit upp riktlinjer för de tre kommande åren inom områdena
Strategi för länets utveckling, Strategi för god vård, Strategi för våra medarbetare och Strategi för ekonomi och
verksamhetsresultat.
Nedan följer nämndens mål och aktiviteter 2020 utifrån strategierna i regionplanen.
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Strategi för länets utveckling
Ett friskare liv
Tillvarata patientföreningars och brukarrådens kompetenser
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa brukarrådets arbete i samråd med representanter från
hjälpmedelsverksamheten

2020-01-01 2020-12-31
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Strategi för god vård
God och nära vård i hela Jämtlands län
Samordna upphandling, lagerhållning och distribution av hjälpmedel och
sjukvårdsprodukter med hög kvalitet
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa arbetet med framtagande av ett förslag till system för ordnat
införande av nya hjälpmedels- och medicintekniska produkter.

2020-01-01 2020-12-31

Bidra i omställningen till god och nära vård
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa utvecklingen av digitaliseringen genom dialog med
digitaliseringsenheten vid Region Jämtland Härjedalen.

2020-01-01 2020-12-31
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Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat
Utvecklad upphandling
Avtalstrohet: Andel av inköpen som skett mot upphandlade avtal ska öka.
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa hjälpmedels- och förrådsenhetens statistik gällande
inköpskostnader för kommunerna.

2020-01-01 2020-12-31

Fler hjälpmedels- och medicintekniska produkter upphandlas
I alla upphandlingar ska det finnas krav om miljö och hälsa
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa genomförda och planerade upphandlingar

2020-01-01 2020-12-31
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Ekonomi och produktion
Budgetramar
Budgetram för nämnden
Budgetram för nämnden
(Mkr)

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Total budgetram
enligt regionplan
2020-2022

40 000

40 000

40 000

40 000
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Uppföljningsplan- och sammanträdesplanering
Sammanträdesplanering
Mötesdatum

Ämnesområde

Föredragande

10 februari, kl. 8.30 - 15.00



Utbildning - omställning till god
och nära vård

Primärvårdschef



Levande förbättringsbibliotek



Dialog med MAS kommunerna



Följa upp planerade
upphandlingar genomförts enligt
beslutad plan



Årsbokslut



Statistik från Hjälpmedels- och
MA-enheten



Uppföljning av brukarrådets
arbete

14 september, kl. 13.00 - 16.00



Inspel till verksamhetsplan

Sekreterare

16 november, kl. 13.00 - 16.00



Verksamhetsplan och budget

Sekreterare



Sammanträdestider 2021

27 april, kl. 13.00 - 16.00
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Strateg smittskydd och vårdhygien

Upphandlingschef

Enhetschef hjälpmedels- och
förrådsenheten

