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Den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola har gett 
sina tjänstepersonsorganisationer i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansavtal för 
medicinskt förbrukningsmaterial. 
 
Enligt förslaget till samverkansavtal har länets kommuner och Region Norrbotten ett 
gemensamt ansvar att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsortiment 
till gagn för patient/brukare.   
 
Det lagstadgade ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till 
hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Parternas 
inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom området medicinskt 
förbrukningsmaterial säkerställs i samverkansorganisationen och som ska användas för 
gemensamma beslut och uppföljning av verksamheten.   
 
Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medicinskt 
förbrukningsmaterial som ska bidra till en obruten vårdkedja, som ökar patientsäkerheten 
samt kvalitén av behandlingen som utförs av olika huvudmän.Samarbetet kring 
medicinskt förbrukningsmaterial ska också ge ett effektivt nyttjande av respektive 
huvudmans resurser.  
 
Avtalet omfattar upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial, inköp, rådgivning och 
konsultation, juridik, administrativa rutiner, IT-stöd, kundtjänst samt lagerhållning. 
Kostnad för ett grundabonnemang är 5,85 kr per invånare och år. Samverkansavtalet 
föreslås gälla från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Parterna äger rätt att under 
avtalstiden säga upp avtalet med en uppsägningstid om 9 månader.    
 
Ordföranden föreslår att medlemskommunerna rekommenderas anta avtalet. 
 
Socialberedningen beslutar  
 
Att  godkänna samverkansavtalet gällande medicinskt förbrukningsmaterial  
 
Att  rekommendera medlemskommunerna att anta Samverkansavtal för medicinskt 

förbrukningsmaterial 
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Samverkansavtal för 
medicinskt 

förbrukningsmaterial  
Region Norrbotten och xxx kommun, nedan kallad kommunen, har träffat 

samverkansavtal gällande medicinskt förbrukningsmaterial. 

Bakgrund 
Ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till 

hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Norrbottens 

län styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsan-

svaret mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Till grund för 

samverkansavtalet gäller ”Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 

2013 Norrbottens län” Detta samverkansavtal reglerar försörjningen av me-

dicinskt förbrukningsmaterial för de 14 kommunerna i Norrbotten samt 

vårdgivarnas och Region Norrbottens samarbete kring denna verksamhet. 

Den gemensamma ambitionen är att bibehålla samt vidareutveckla en lång-

siktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det 

ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för pati-

enterna/brukarna. 

Avtalsperiod 
Samverkansavtalet gäller från och med 2017-09-01 och tillsvidare. Parterna 

äger rätt att under avtalstiden säga upp avtalet med en uppsägningstid om 

9 månader. Meddelande om uppsägning av avtal ska ske skriftligt.  

Om förutsättningarna för detta samverkansavtal skulle visa sig stå i strid 

med gällande rätt, förändras på grund av lagstiftning eller huvudmannaskap 

eller i övrigt väsentligen förändras äger parterna rätt att uppta förhandling 

gällande avtalet.  

Mål med samverkan 
Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom medi-

cinskt förbrukningsmaterial och på så vis säkerställa en obruten vårdkedja 

mellan kommunen och Region Norrbotten. Avsikten med den obrutna vård-

kedjan är att öka patientsäkerheten samt kvaliteten av behandling som utförs 

av olika huvudmän i Norrbotten. 

Vidare är ett syfte att uppnå ett effektivt nyttjande av respektive huvudmans 

resurser och de samlade resurserna samt att minska miljöpåverkan i sam-

band med transporter av förbrukningsmaterial i länet. 

Samverkansavtalet innebär att regionen och kommunerna tar ett gemensamt 

ansvar för att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsorti-

ment till gagn för patient/brukare.  
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Omfattning 
Region Norrbotten förbinder sig att driva samordnade upphandlingar av  

medicinskt förbrukningsmaterial. Region Norrbotten tillhandahåller även 

kundtjänst, produktrådgivning, IT-stöd, fakturahantering, avtalsförvaltning 

och leveranser.  

Med mediciniskt förbrukningsmaterial avses de produkter som används 

inom sjukvård som kan kopplas till säkerställandet av en obruten vårdkedja. 

Följande produktområden - enligt Region Norrbottens definition - avses:

 Inkontinensmaterial 

 Nutritionsprodukter 

 Sårvårdsprodukter 

 Laboratoriematerial 

 Diabetestekniska förbrukningshjälpmedel 

 IVA- och Anestesiprodukter 

 Operationsprodukter 

 Medicinska handskar 

För ovan specificerade områden kommer samordnade upphandlingar av ramavtal att göras. Preliminära tid-

planer för respektive ramavtal kommer att finnas tillgängligt på materialportalen på nllplus.se. 

Samverkansorganisation 
Parternas inflytande och medverkan i gemensamma frågor inom samarbetet säkerställs i samverkansorgani-

sationen.  

Den politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola: har det övergripande ansvaret för samar-

betsfrågor. Den politiska samverkansberedningen har representanter från kommunerna och Region Norrbot-

ten.  

Länsstyrgrupp: hanterar samverkansfrågor mellan länets kommuner i Norrbotten och Region Norrbotten. 

Länsstyrgruppen ska fastställa och följa upp länsövergripande överenskommelser och rekommendationer 

som därefter kommer att ligga till grund för lokala avtal. Norrbottens Kommuner har samordningsansvar för 

kommunerna i länet. 

Avtalsstyrgrupp: hanterar vid behov frågor kopplade till Samverkansavtalet och dess bilagor. Styrgruppen 

består av en representant från Norrbottens Kommuner, två socialchefer utsedda från länets kommuner och tre 

representanter från Region Norrbotten. 

Samverkan Länsnivå 
Samverkansmötet: svarar för att utveckla verksamheten och kompetensen i medicinska förbrukningsmaterial-

frågor. Ett forum för informationsutbyte mellan kommunerna och Region Norrbotten samt omvärldsbevak-

ning inom materialområdet. 

Norrbottens Kommuner ansvarar för att länets 14 kommuner tillsammans utser fyra representanter. Region 

Norrbotten utser fyra representanter. 

Samråd med utsedda kommunrepresentanter ska ske gällande: 

 avvikelser  

 planering av utbildning 

 viktig information från leverantörer 

 

Region Norrbotten är sammankallande till samverkansmöten 2 ggr/år.  
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Samverkan kommunnivå 
Information om ändrade ekonomiska förutsättningar (exempelvis vid utrangering av förbrukningsmaterial 

som behöver ersättas i stor omfattning) ska ges till varje enskild kommun. Mottagare av information och kon-

taktperson för respektive kommun är Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Region Norrbotten erbjuder vid behov lokal samverkan med enskild kommun. En sådan samverkan kan ex-

empelvis handla om avvikelser, leveranser och uppföljning. 

Uppföljning 
Samverkansavtalet ska följas upp avseende verksamhet, kvalité och ekonomi en till två gånger per år. Upp-

följningen görs i en grupp med representanter från Region Norrbotten och kommunerna. Region Norrbotten 

är sammankallande.  

Region Norrbotten utser fyra representanter, kommunerna utser via Norrbottens Kommuner fyra representan-

ter. Rapportering görs till kommunerna och länsstyrgruppen. 

Ersättning 
Grunden för den ersättning som kommunerna betalar till Region Norrbotten är en fördelning av regionens 

självkostnader för åtaganden som följer av avtalet. Den ersättning som följer av samverkansavtalet betalas till 

Region Norrbotten i form av ett abonnemang samt av rörliga avgifter (se bilaga 2).  

Produktrådgivning 
Kommunen kan vid behov få råd och stöd i produktfrågor, administrativa rutiner och IT-stöd för hantering av 

förbrukningsmaterial. Kommunen kan delta vid utbildning på sortiment, mässor och annan utbildning/ in-

formation som anordnas. Planering och genomförande sker i samråd mellan Region Norrbotten och kommu-

nerna inom ramen för de former för samråd som regleras i detta avtal. 

IT-stöd 
Beställare/förskrivare i kommunen ska nyttja Region Norrbottens gällande IT-stöd för beställningar. Följande 

delar ingår 

 Licenser för beställare/förskrivare i kommunen till region Norrbottens beställningssystem  

 Utbildning av användarstöd i gällande IT-system  

 Tillgång till rapporter ur landstingets datalager (två licenser) 

Kommunen ansvarar för: 

 Att ge nya beställare/förskrivare introduktion i Region Norrbottens IT-system för medicinskt för-

brukningsmaterial samt andra rutiner i förskrivningsprocessen 

 Säkerställa att beställare/förskrivare får tillgång till beställningssystem via anvisad nätverksportal hos 

Region Norrbotten. 

 

Upphandling  
Region Norrbotten genomför upphandlingar av medicinskt förbrukningsmaterial tillsammans med de kom-

muner som ingått samverkansavtalet, så kallade samordnade upphandlingar. Det praktiska upphandlingsar-

betet kommer att genomföras av Region Norrbotten i enlighet med gällande rutiner. Region Norrbotten sam-
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verkar med kommunerna i fastställandet av sortiment och framtagandet av kravspecifikationer. Miljö beaktas 

vid upphandlingar i enlighet med Region Norrbottens riktlinjer och rutiner. Representanter från kommunerna 

ska ingå i arbetet.  

Kommunen förbinder sig i och med detta avtal att delta i samtliga upphandlingar som avtalet omfattar.  

Kommunen ska lämna fullmakt till Region Norrbotten innefattande rätt att, för kommunens räkning, teckna 

avtal och fungera som ombud i överprövningsprocesser (se bilaga 3).  

Kommunen måste fatta ett eget tilldelningsbeslut för varje enskild upphandling.  Region Norrbotten utformar 

tilldelningsbesluten och lämnar, efter påskrift av varje kommun, ut informationen om beslutet till samtliga 

anbudsgivare. 

De upphandlingar som genomförs tillsammans resulterar i ramavtal med en eller flera leverantörer. Kommu-

nerna informeras om avtalen och kan sedan göra avrop från dem. Region Norrbotten ansvarar för förvaltning 

av de upphandlade ramavtalen.  

Det är inte tillåtet att göra inköp/upphandlingar vid sidan om de upphandlade ramavtal som omfattar denna 

samverkan. Om Region Norrbotten eller någon deltagande kommun inte följer ramavtalen och detta leder till 

att en leverantör riktar ett skadeståndanspråk till följd av avtalsbrott står Region Norrbotten eller den kom-

mun som orsakat skadan för hela det eventuella skadeståndet. Detsamma gäller skadestånd enligt LOU på 

grund av otillåtna direktupphandlingar. Andra skadeståndsanspråk som väcks mot Region Norrbotten på 

grund av brott mot LOU ska fördelas enligt kommunernas andel av totala kostnadsmassan fastställd på sen-

aste uppföljningsmötet. 

Vid upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial kan Region Norrbotten komma att samverka med andra 

landsting och regioner.  

Tvist 
Tvister i anledning av detta samverkansavtal ska lösas inom ramen för samverkansorganisationen. Frågor 

angående tillämpning av detta samverkansavtal som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste nivå. 

Om frågan inte kan lösas i linjeorganisationen på tjänstepersonsnivå ska rapportering ske till den politiska 

samverkansberedningen.  

Det som inte kan lösas inom ramen för samverkansorganisationen ska avgöras av svensk allmän domstol med 

tingsrätt som första instans. 
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Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 
Ort och datum     Ort och datum 

 

______________________   ______________________ 

 

För Region Norrbotten    För kommunen 

 

 

_______________________   ______________________ 

Underskrift     Underskrift 

 

 

_______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

 

 

Bilagor: 

1) Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

2) Prislista 

3) Fullmakt 
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Bilaga 1 
Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

Bilaga 1 reglerar den omfattning och ersättning som följer av att Region Norrbotten distribuerar Kommunens 

avrop av medicinskt förbrukningsmaterial enligt definition i samverkansavtalet.  

Omfattning 
Distribution enligt denna bilaga omfattar: 

1. Transporter till och från Länsservice Materialenheten Boden till överenskomna leveransplatser enligt 

fastställt transportschema. 

2. Transporter till övriga leveransplatser av medicinskt förbrukningsmaterial inom kommunen. 

3. Transporter - avseende inkontinensartiklar - till brukare i ordinärt boende inom kommunen. 

Förutsättningar 
Grunden för leverans av medicinskt förbrukningsmaterial utgår ifrån ett överenskommet transportschema. 

Region Norrbottens ansvar:  

 Säkerställa att fastställt transportschema enligt överenskommelse med kommunen sker på ett optimalt sätt. 

 Dialog mot transportör för att säkerställa leverans enligt ovan punkt. 

 

Kommunens ansvar: 

 Förändringar av leveransplatser görs i samråd mellan kommunen och Region Norrbotten senast 2 veckor 

innan förändringen ska träda i kraft.   

 Säkerställa att korrekt information om beställare/förskrivare samt leveransadresser finns i beställningssy-

stemet som tillhandahålls av Region Norrbotten. 

Beställning och leverans 
Beställning görs i anvisat system av Region Norrbotten och administreras av Länsservice Materialenheten 

Boden.  

Medicinskt förbrukningsmaterial levereras enligt transportschema till avtalade leveransplatser inom kommu-

nen, schema läggs upp i beställningssystemet.  

Av schemat framgår både leveransdagar och sista beställningstidpunkt.  

Leveransplats är godsmottagning/motsvarande eller i förväg överenskommen anvisad plats. 

Returer och reklamationer avhämtas från godsmottagning/motsvarande eller i förväg överenskommen anvi-

sad plats. 

Medicinskt förbrukningsmaterial till brukare i ordinärt boende levereras enligt schema om inte annan över-

enskommelse gjorts mellan förskrivare och Region Norrbotten.  

Beställningar där akuta transporter är nödvändiga (dvs. transporter som måste ske utanför schema) görs till 

kundtjänst på Länsservice Materialenheten Boden. 
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Avvikelser 
Transportskador på gods meddelas Region Norrbotten skyndsamt dock senast inom fem arbetsdagar efter 

leverans. 

Retur och reklamation 
Returer och reklamationer hanteras i enlighet med Region Norrbottens regelverk och rutiner.  

Garanti 
För garantier på medicinskt förbrukningsmaterial gäller produktleverantörens garantitid. 

Ekonomisk ersättning 
Samtliga ersättningar framgår av separat prislista (bilaga 2). 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2  
Prislista 

Prislistan redovisar aktuella ersättningar som följer av att kommunen avropar medicinskt förbruknings-

material från upphandlade ramavtal. 
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Prislistan gäller från 1 september 2017 till 31 januari 2018. 

Samtliga ersättningar är exklusive moms. 

Grundabonnemang  

Avser per invånare/år 

 
5,85 kronor 

Avrop av medicinskt förbrukningsmaterial enligt ramavtal 

Anskaffningspris plus påslag 

 
11 procent 

Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

Grundabonnemang per överenskommen leveransplats, 

1 ggr/v (per år)  

 

För leverans av inkontinensartiklar till ordinärt boende tillkommer  

 
 
21 000 kronor 
 
80 kronor per leverans 

Distribution av medicinskt förbrukningsmaterial utanför schema 

Avser leveranser som sker utanför ordinarie schema samt enstaka 

leverans till ej ordinarie leveransplats 

Kolli 

Vagn/pall 

 
 
 
520 kronor  
1 110 kronor 

Akut distribution av medicinskt förbrukningsmaterial 

Avser enstaka leveranser som måste ske omgående oavsett leve-

ransplats 

Kolli 

Vagn/pall 

 
 
 
1 055 kronor  
2 150 kronor 

Av kommunen efterfrågad utbildning 

Enligt särskild överenskommelse 
 

Fakturering och betalningsvillkor 
Fakturering av förbrukningsmaterial sker månadsvis i efterskott. Specificerat fakturaunderlag bifogas faktu-

ran. Följesedel bifogas varje leverans. 

På sikt är ambitionen att övergå till elektroniska fakturor och fakturaunderlag.  

Fakturering av abonnemang sker månadsvis med en faktura per kommun. 

Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  

Prisjusteringar  
Prisjusteringar på produkterna (medicinskt förbrukningsmaterial) görs löpande enligt fastställda villkor i gäl-

lande avtal. 

Justering av abonnemang görs per den 1 februari varje år enligt landstingsprisindex exklusive läkemedel 

(LPIK) i oktober.   

Prisjusteringar på transporterna följer transportörernas prislistor. Justering görs i enlighet med villkor i teck-

nade avtal med transportörer. 
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XX KOMMUN 
 Diarienr 

 xxxx-xx 

Handläggare XX 

 
Bilaga 3 Fullmakt 
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Samverkansavtal 
medicinskt  

förbrukningsmaterial 
XX kommun, organisationsnummer XXXXXX, (uppdragsgivaren) uppdrar 

härmed åt enhetschef för Upphandling vid Region Norrbotten (organisat-

ionsnummer 232100-0230)  att genomföra upphandlingar och teckna avtal 

för kommunens räkning. Vidare uppdras åt upphandlingsjurist Joel Berg-

ström eller den som han sätter i sitt ställe, att som ombud för kommunen, 

föra talan i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen 

avseende överprövning enligt lagen om offentlig upphandling gällande de 

upphandlingar som omfattas av Samverkansavtalet för medicinskt förbruk-

ningsmaterial, se avtalet punkt Omfattning. 

 

 

 

 

_____________________________________________  

Ort och datum 

                                        

 

 

_____________________________________________ 

Namnteckning 

 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande  

XX kommun 

 




