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Verksamhetsplan 2022 för gemensam nämnd avseende sammanhållen upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter.
Dnr: GNU/7/2021
Beslutad av nämnden: 2021-11-08
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Inledning
Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 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.
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Nämndens uppgifter
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 samt 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 samt 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.
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Mål och uppdrag
Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2022–2024 beslutat om fyra strategier. Strategierna för en
god ekonomi och för medarbetare riktar sig framför allt inåt mot den egendrivna verksamheten medan strategierna för länets utveckling och för vård har ett större länsperspektiv
och är mer utåtriktade.
God ekonomisk hushållning och effektivitet i verksamheten ska genomsyra alla strategier. God ekonomisk
hushållning innebär att verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt där finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller likande ska
noga övervägas.
För varje strategi finns en beskrivande text med utpekade prioriteringar samt ett antal indikatorer. Indikatorerna visar vilka samhällsområden som fullmäktige särskilt ska följa. Indikatorerna ska visa på en viss
riktning och säga något om samhällsutvecklingen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Strategier i regionplan 2022-2024
Strategi för länets utveckling

Prioriteringar:
•
•
•
•
•

Utvecklingskraft i hela länet,
Infrastruktur och kommunikationer för framtiden,
Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet,
Ett friskare liv,
En hållbar miljö.

Indikatorer:
•
•
•
•
•
•
•

Näringslivsutveckling i hela länet,
Infrastruktur och kommunikationer inom samt till och från länet,
Säkerhet och robusthet i verksamheten,
Tillgängligt kulturutbud i hela länet,
Tillgängliga och attraktiva folkhögskolor,
Hälsa på lika villkor,,
Miljönytta och minskad klimatpåverkan.

Strategi för vård
Prioriteringar:
•
•

God och Nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen,
Hög tillgänglighet och kontinuitet.

Indikatorer:
•
•
•
•
•

Nära vård,
Tillgänglighet till vården,
Kontinuitet inom primärvården,
Antibiotikaanvändning och kostnadsutvecklingen för läkemedel,
Nöjda patienter.
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Strategi för medarbetare
Prioriteringar:
• Säkra långsiktig kompetensförsörjning,
• Aktivt medarbetarskap och ledarskap,
• Hälsofrämjande arbetsmiljö.
Indikatorer:
• Det totala värdet i arbetsmiljöenkäten (hälsofrämjande arbetsmiljöindex),
• Värdet av arbetsmiljöenkäten med direkt koppling till ledarskap,
• Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid,
• Andel medarbetare som upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats.
Strategi för en god ekonomi
Prioriteringar:
• En ekonomi i balans,
• God styrning och uppföljning,
• Investeringar.
Indikatorer:
• Skattekraft,
• Bruttoregionalprodukt per invånare,
• Betalningsberedskap,
• Återlån,
• Avkastning på finansiella placeringar.
Regionstyrelsen och nämnderna har ett gemensamt ansvar för samtliga strategier. Regionstyrelsen och
nämnderna ska med utgångspunkt i indikatorerna och den beskrivande texten under varje strategi om prioriteringar formulera mål för sina respektive verksamheter.
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Planeringsförutsättningar
Region Jämtland Härjedalens ekonomiska läge har förbättrats avsevärt. Helårsprognosen för 2021 efter
augusti beräknas uppgå till 190 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalen befinner sig dock ännu i en
ekonomisk krissituation med ett balanserat underskott som beräknas bli ca -301 mkr kronor för utgången
av år 2022. Det negativa egna kapitalet måste återställas senast 2025. För att fortsatt stärka regionens ekonomiska ställning krävs fokus på att hålla kostnaderna nere och att förbättra soliditeten. För nämndens
verksamhet innebär detta främst en strävan efter att fler tjänster och produkter ska vara upphandlade, antingen av regionen eller genom samverkan med andra. Regionen ska även stärka arbetet med inköp och
upphandling för största möjliga miljönytta, minskad klimatpåverkan och främja cirkulära affärsmodeller
för minskad förbrukning av naturresurser.
Även kommunernas ekonomiska situation är fortsatt ansträngd. För att kunna följa kommunernas kostnader och inköp får nämnden årligen en presentation av förrådets och hjälpmedelscentralens statistik inom
området.
Coronapandemin har fått stor påverkan på så väl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna.
Pandemin medför en viss osäkerhet när det gäller planeringsförutsättningar och ekonomi.
En reviderad EU-förordning om medicintekniska produkter (MTP), som bland annat kommer att ställa
högre krav på spårbarhet och dokumentation, trädde i kraft i maj 2021. Det nya regelverket väntas få stor
påverkan inom området.
Under den föregående mandatperioden beslutade Region Jämtland Härjedalen om riktlinjer för att genomföra politiska sammanträden på distans. Vid ett extra sammanträde den 8 juni 2020 beslutade nämnden
om ett reviderat reglemente som medför att politiska sammanträden på distans kan genomföras. Ändringen
trädde i kraft i december 2020.
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Upphandlingsplan 2022
I planen för upphandlingar 2022 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 2022
Upphandlingar som pågår, handläggs eller kommer att avslutas under 2022
Upphandling

Ansvarig

Cyklar och sittvagnar

Region Västerbotten

Drivaggregat

Region Västerbotten

Enteral nutrition

Region Jämtland Härjedalen

Gånghjälpmedel

Region Västerbotten

Infusions- och injektionsprodukter

Region Jämtland Härjedalen

Inkontinensprodukter

Region Jämtland Härjedalen

Läskamera

Region Jämtland Härjedalen

Manuella rullstolar/bälten-selar-huvudstöd

Region Västerbotten

Operationsmaterial

Region Jämtland Härjedalen

Personlig vård

Region Jämtland Härjedalen

Portabla ramper

Region Jämtland Härjedalen

Provtagningsmaterial

Region Jämtland Härjedalen

Sårläkningsprodukter

Region Jämtland Härjedalen

Transportkuvössystem

Region Västerbotten

Vakuumbaserad sårbehandling

Region Västerbotten
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Nämndens mål
Regionfullmäktige har i regionplanen för 2022–2024 dragit upp riktlinjer för de tre kommande åren inom
områdena Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för våra medarbetare och Strategi för en
god ekonomi.
Nedan följer nämndens mål och aktiviteter 2022 utifrån strategierna i regionplanen.
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Strategi för länets utveckling
En hållbar miljö
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa upp genomförda upphandlingar och granska planerade
upphandlingar.

2022-01-01, 2022-12-31
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Strategi för vård
God och nära vård i hela Region Jämtland Härjedalen
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Besluta om upphandlingar som ska genomföras under året och
följa upp genomförda upphandlingar.

2022-01-01, 2022-12-31

Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa införandet av nya regler därpå följande förändringar inom
området medicintekniska produkter.

2022-01-01, 2022-12-31
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Strategi för en god ekonomi
God styrning och uppföljning
Aktiviteter

Start- och slutdatum

Följa upp Hjälpmedels- och förrådsenhetens statistik gällande
inköpskostnader för kommunerna.

2022-01-01, 2022-12-31
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Ekonomi
Budgetram 2022
Nämnden har ingen egen budget.
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Uppföljningsplan- och sammanträdesplanering
2022
Sammanträdesplanering
Mötesdatum

Ämnesområde

Föredragande

21 februari, kl. 09.30 - 15.00
(Fysiskt möte - Göviken)

•

Utbildning nytt regelverk
MTP

Emilia Törnell

•

Utbildning/inventering av
sortiment på HMC

•

Följa upp planerade upphandlingar genomförts enligt
beslutad plan

•

Årsbokslut

Sekreterare

•

Upphandlingar

•

Statistik från Hjälpmedelsoch MA-enheten

•

Uppföljning av brukarrådets
arbete

Inköpschef
Enhetschef hjälpmedels- och
förrådsenheten
Enhetschef hjälpmedels- och
förrådsenheten

19 september, kl. 09.30 12.00
(Digitalt möte)

•

Upphandlingar

•

Inspel till verksamhetsplan

7 november, kl. 09.30 12.00
(Digitalt möte)

•

Upphandlingar

•

Verksamhetsplan och budget

•

Sammanträdestider 2023

11 april, kl. 09.30 - 12.00
(Digitalt möte)
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Enhetschef hjälpmedels- och
förrådsenheten
Inköpschef

Inköpschef
Sekreterare
Inköpschef
Sekreterare
Sekreterare

