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Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Socialdepartementet 
har tillsammans gjort en översyn av det nationella stödet inom hjälpmedels-
försörjningen. Utredningen omfattar verksamheten inom AB Sjukvårdshu-
vudmännens Upphandlingsbolag (SUB) samt provningsverksamheten inom 
Hjälpmedelsinstitutet (HI). Översynen har föranletts av att ett antal föränd-
ringar har skett i HI:s och SUB:s omvärld som lett till svårigheter att driva 
SUB vidare i nuvarande former. Rapporten Nationellt stöd vid upphandling 
av hjälpmedel (november 2000) bifogas denna skrivelse. 

HI och SUB samverkar för att stödja sjukvårdshuvudmännens arbete med 
hjälpmedelsförsörjningen. Samordningen innebär att SUB på uppdrag av 
huvudmännen upphandlar och tecknar ramavtal för avrop av hjälpmedel. 
Respektive huvudman som deltagit i upphandlingen beställer sedan, utan 
eget upphandlingsförfarande, produkter från en avtalad leverantör med hän-
visning till avtalet. SUB:s upphandlade produkter har genomgått HI:s prov-
ning och kraven på de upphandlade produkterna bygger på HI:s kravspecifi-
kationer. 

Utredningen visar att modellen med inköpssamordning via SUB och HI har 
en bred uppslutning hos sjukvårdshuvudmännen. Det gäller såväl större som 
mindre landsting och kommuner. Utredningens slutsatser i denna del grun-
das på intervjuer med företrädare för såväl inköpsorganisationen som hjälp-
medelsorganisationen hos sjukvårdshuvudmännen. Utredningen konstaterar 
att huvudmännen själva skulle behöva bygga upp betydande resurser för 
upphandling och provning om det nuvarande nationella stödet inte fanns att 
tillgå.  



 

Utredningen föreslår att modellen för upphandling av hjälpmedel från SUB i 
sina huvuddrag ligger fast. För att tillgodose krav från framförallt de stora 
regionerna och landstingen bör det centrala upphandlingsstödet bestå av två 
delar. Den första fasen avser ramavtal för avrop som tecknas med leverantö-
rer som uppfyller ställda krav. Ramavtalen omfattar i huvudsak avropsmöj-
ligheter för mindre volymer med fastställda priser och övriga villkor. Hu-
vudmännens krav på volymrabatter och därtill kopplade sortimentsbegräns-
ningar koncentreras till en andra fas, där upphandlingsstödet i huvudsak ges 
på konsultbasis. Den andra fasen möjliggörs formellt och reellt genom för-
ändrad lagstiftning inom EU. 

Provningen föreslås i huvudsak ha oförändrad inriktning och omfattning när 
det gäller produktområden. Utredningen föreslår att sjukvårdshuvudmännen 
ges ett ökat inflytande över provningsprocessen. 

Utredningen föreslår vidare att upphandlingen och provningen organisato-
riskt samordnas inom Hjälpmedelsinstitutet. Därmed kan SUB avvecklas som 
självständigt bolag. 

Utredningen konstaterar att det inte finns någon uppslutning kring tidigare 
väckta förslag om finansiering av det nationella upphandlingsstödet via 
abonnemangsavgifter från sjukvårdshuvudmännen eller via prispålägg på 
produkterna hos hjälpmedelsleverantörerna. Utredningen föreslår därför en 
fortsatt central finansiering av det nationella stödet för upphandling och 
provning. Idag sker finansieringen inom ramen för Dagmaröverenskommel-
serna.  

Den framtida utformningen av finansieringen får prövas i samband med att 
ett nytt avtal skall träffas avseende Hjälpmedelsinstitutet från och med 2003. 
Organisationsförändringen kan genomföras 2002 eller senast 2003. 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer nu att var för 
sig gå ut till sina medlemmar för att inhämta synpunkter på utredningens 
förslag. Socialdepartementet kommer att remittera utredningen till berörda 
myndigheter, organisationer m.fl. 

Svenska Kommunförbundet vill på detta sätt ge kommuner och länsförbund 
möjlighet att till förbundet föra fram synpunkter på utredningens analyser 
och förslag senast den 9 mars 2001. Eventuella frågor om utredningen kan 
ställas till Per-Olov Nylander, sektionen för äldreomsorg och sjukvård, tfn 08-
452 77 94, e-post perolov.nylander@svekom.se 
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