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Sydöstra sjukvårdsregionen 

Agenda 
• Uppdrag 

• Organisation 

• Genomförda och kommande upphandlingar 

• Fokusområden 2019 och framåt 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samverkan i sjukvårdsregionen fokuserades från början på  regionsjukvård och högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter hand har samverkan breddats att omfatta all hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning och hållbar utveckling.
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Uppdraget 
Syfte 
• Öka samarbetet inom upphandlingsområdet. 
• Gemensamt och på uppdrag från linjeorganisationen initiera förslag till gemensamma 

upphandlingsområden. 
• Kraftsamla kring att identifiera nya lämpliga objekt genom gemensamma upphandlingsaktiviteter 

inom inköp, RMPO och kunskapsråd.  
 
Mål 
• Genom sjukvårdsregionala upphandlingar öka enhetligheten och långsiktigt frigöra resurser inom 

regionernas hälso- och sjukvård. 
• Hög kostnadseffektivitet samt hög patientsäkerhet och därigenom högre eller oförändrad kvalitet. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
2012 beslutade landstingsdirektörerna i Sydöstra sjukvårdsregionen om utökad samverkan 	Samordningsansvaret roterar.Region Jönköpings län har samordningsansvaret.Rapport årligen till RSL (Regionsjukvårdsledningen) möte med RD i januari/februari. 	
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Organisation 
Styrgrupp 
• Jesper Zetterström, RKL 
• Carina Mattsson, RJL 
• Charlotta Jonegård, RÖ 
• Malin Rosander, RÖ 

 
Möten ca 4 gånger/år.  

Arbetsgrupp 
• Caroline Rosander, RKL 
• Emmy Berglund, RÖ  
• Jenny Mak, RJL 

 
 
Gemensamma utvecklingsdagar för 
upphandlingsavdelningarna 
september 2017 och april 2019. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kalmar har ordförandeskapet tom mitten 2018 – Därefter JpgRelativt homogen grupp under 2017Jönköping sitter just nu med i styrelsen för LFU (Landstingsnätverket för upphandling) kalmar tar över under 2018. 
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•Är behovet likartat?  
•Finns det lokal marknad? 
•Befintlig medicinteknisk utrustning och IT? 
•Logistiska förutsättningar 
•Beslut, policys, riktlinjer som påverkar 

Analys om samordnad upphandling 
möjlig och lämplig 

•Gemensamma kategorier 
•Använd rekommenderat kategoriträd från LfU Kategorisering 

•Skapa process för samordnade upphandlingar 
•Synkronisera rutiner för samordnade upphandlingar Standardisering 

•Upphandlingsstrategi ska användas vid samordnade upphandlingar Upphandlingsstrategier  

•Användning av gemensamma mätetal (upphandlingseffekt  
m m så långt det är möjligt. Mätbarhet 

•Fördelar med gemensam plattform för utbildningar.  
•Nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Utbildning 

Resursbesparing 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I dagsläget behövs tre olika upphandlingsuppdrag, upphandlingen får lägga en del tid på att koordinera detta.
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1. Övergripande 
material och 

tjänster  
2. Fastighet  3. IT och 

kommunikation 4. Fordon  

5. Transporter  6. Facility 
Management  

7. Vårdrelaterad 
utrustning  och 
hjälpmedel  

8. Vårdrelaterade 
förbrukningsvaror 

9. Läkemedel och 
tillhörande tjänster 

10. Vård- och 
tandvårds-

relaterade tjänster 
11. Medicinteknik 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nya områdenOmråden identifierade av upphandling som lämpligaKartläggning pågår utifrån löptid – Mars 2018 resultat av kartläggning klar.
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Genomförda upphandlingar 2017-2018 

Pacemaker/ICD  Cochleaimplantat 

Stentgrafter Mikrobiologiska substrat  

PCI-material, koronar/angio Läkemedel - cytostatika  

Kirurgiska Instrument (RKL, RÖ) Intraokulära linser med tillbehör (RKL, RÖ)  

Genetik/Analys tjänster  Blodpåsar med tillbehör 

Läkemedel - allmänna Ambulansflyg  

Benledda ljudprocessorer Undersöknings- och operationshandskar (RKL, RJL) 

Bilevel Blodkomponentinstrument (RKL, RJL) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
BladderScan är en portabel och användarvänlig ultraljudsmätare som snabbt och noggrant mäter volymen i urinblåsan. Stentgraft är en liten byggnadsställning av metall i aorta. Stentgraftet stödjer det svaga området i kärlet.
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Kategori Område Ansvarig Deltagande 

Läkemedel Rekvisitionsläkemedel - Allmänna sortimentet 2020 RJL RKL, RÖ 

Läkemedel Bilevel andningshjälpmedel RÖ RKL, RJL 

Läkemedel Rekvisitionsläkemedel - Cytostatika 2020 RÖ RKL, RJL 

Vårdrelaterad förbrukning Utrustning för sårbehandling med undertryck RÖ RKL, RJL 

Medicinteknik - bild och funktion Mammografiutrustning RJL RKL, RÖ 

Upphandlingar avtalsstart 2019 
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Kategori Område Ansvarig Deltagande 

Vårdrelaterad förbrukning Diabeteshjälpmedel RÖ RKL, RJL 

Medicinteknik – Terapi och  
diagnostik Bilevel andningshjälpmedel RÖ RKL, RJL 

Vårdrelaterad förbrukning Ortopediska implantat och bencement RJL RKL 

Läkemedel Glasprogram och synsvagsoptik RJL RÖ 

Läkemedel Rekvisitionsläkemedel Allmänna sortimentet 2019:2 RJL RKL, RÖ 

Medicinteknik – Terapi och diagnostik Mikrobiologiska substrat RKL RJL, RÖ 

IT AV-teknik och videokonferensutrustning RJL RKL, RÖ 

Hjälpmedel Hörsel- och kommunikationslösningar RJL RKL, RÖ 

Vårdtjänster Internetbaserad KBT RJL RKL, RÖ 

Medicinteknik – Operation Endoskopi/ ERCP produkter RKL RJL, RÖ 
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Nya upphandlings-
uppdrag från 
RMPO*  

Återkommande 
samordnade 
upphandlingar 

Läkemedel 

Behov 

Bedömning och beslut 
om  samordnad 
upphandling.  
 
Dokumenteras av 
upphandlare i 
upphandlingsstrategi.  

Upphandling 
startar 

SLUG 

* Nya samupphandlingar som ligger inom RMPO:s intresseområde, stäms av med respektive RMPO. 
** Nya samupphandlingar som inte ligger inom ramen för RMPO:s intresse beslutas av RUSS. 

Nya upphandlings-
uppdrag 
identifierade inom 
RUSS (av 
upphandlare eller 
referensgrupp**) 
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1. Identifiera upphandlingseffekten. Finns det:  
 Potentiell besparingseffekt genom volymfördelar?  
 Potentiell besparingseffekt genom resursbesparing inom upphandling? 
 Potentiell besparingseffekt genom resursbesparing inom verksamheterna?  
 Medicinsk vinning? Frågan ska ställas till relevant RMPO (eller referensgrupp om 

RMPO inte finns) 
 
 
 

 
 

OM ”Ja” på en eller flera frågor,  
gå vidare till:  

2. Startsäkringsfrågor.  
Finns det några hinder mot samordnad upphandling?  

Bedömningen ska sedan 
dokumenteras i upphandlings-
strategin och finnas i TS under 
upphandlingens diarienummer. 
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2. Startsäkringsfrågor. Finns det hinder för samordnad 
upphandling (som inte kan lösas)? 
 Finns befintlig medicinteknisk utrustning eller IT-system som påverkas och som inte 

kan lösas? 
 Logistikförutsättningar. Krävs olika distributionslösningar inom regionerna? 
 Har upphandlingsområdet väldigt lokal marknad? 
 Politiska eller andra organisatoriska beslut som påverkar hur och/eller vad en UM 

ska upphandla? 
 Kan avtalstiderna harmonieras? 
 
 
 
 
 

 
 

OM ”Allt OK”, gå vidare till:  

Bedömningen ska sedan 
dokumenteras i upphandlings-
strategin och finnas i TS under 
upphandlingens diarienummer. 

3. Slutgiltig bedömning om samordnad upphandling  
är lämplig (deltagande upphandlare) 
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Exempel på besparingseffekt 
Kategori Upphandling Besparingseffekt kr Besparingseffekt % 

Hjälpmedel Synhjälpmedel 200 000 kr 10% 

Vårdrelaterade 
förbruknings-
varor 

Operations- och 
undersökningshandskar 
 

5 550 000 kr 11% 
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Besparingseffekt läkemedel 
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