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Uppföljning Samverkansavtal
hjälpmedel
Tid och plats
2017-04-03, kl 13.00-15.00, Regionhuset Luleå samt via video
Deltagare
Kommuner:
Karin Granbom, Luleå
Elisabeth Hansson, Kiruna
Solweig Hedman, Arjeplog
Maria Backe, Luleå

Division Service:
Karin Millgård
Mariana Uvemo
Eva-Marie Fellermark
Niclas Brorsson

För kännedom
Anette Smedqvist, Pajala

Dagordning
1. Samverkansavtal medicinskt förbrukningsmaterial samt
ekonomisk modell i båda samverkansavtalen
Vi började med en information om det arbete som pågått under nästan
två år med att ta fram ett samverkansavtal avseende medicinskt förbrukningsmaterial, syfte och status i projektet. Niclas Brorsson har varit projektledare. Modellen för befintlig samverkan kring hjälpmedel har efterliknats i så stor utsträckning som möjligt, både avseende upplägg och
ekonomisk modell.
Syftet med ett samverkansavtal även inom medicinskt förbrukningsmaterial är följande: (från avtalet)
”Målet med samverkan är att enas kring ett enhetligt sortiment inom
medicinskt förbrukningsmaterial och på så vis säkerställa en obruten
vårdkedja mellan kommunen och Region Norrbotten. Avsikten med den
obrutna vårdkedjan 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 samband med transporter av förbrukningsmaterial i länet.
Samverkansavtalet innebär att regionen och kommunerna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla ett samstämmigt och kostnadseffektivt produktsortiment till gagn för patient/brukare. ”
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Status i arbetet är att ett färdigt avtal och prismodell nu är framtaget och
godkänt av styrgruppen och ska skickas ut till kommunerna för påskrift
under våren. Avtalet träder i kraft från 1 september 2017.
Karin Millgård gick också översiktligt igenom prismodellen i samverkansavtalen. Prismodellen består av två delar, en del för själva produkterna som hyrs eller köps, och en del för att finansiera Länsservice verksamhet (vi a grundabonnemang och påslag) samt kostnader för transporter. Presentationen finns på Hjälpmedelsportalen på NLLplus.
2.

Uppföljning ekonomi hjälpmedel

Utveckling volymer, investeringar mm

Karin Millgård visade några bilder med statistik över utvecklingen de senaste åren avseende volymer för hjälpmedel som beställs och hanteras på
Länsservice, inköpta hjälpmedel samt en bild över befolkningsutvecklingen i
länet i ålder 65 år och äldre. Samtliga data visar att volymerna har ökat stadigt de senaste åren, likväl som antalet äldre i länet också ökat.
Bilaga 1
Hittills har Länsservice klarat av att hantera de ökade volymerna genom att
successivt öka bemanningen inom hjälpmedelsverksamheten, vilket också
har finansierats genom ökade intäkter. En risk regionen vill flagga för är att
lokalerna på Länsservice nu nått en gräns och inte klarar fortsatta ökningar
utan att göra något, t ex bygga ut. Arbete pågår inom division Service med
att titta på olika alternativ och lösningar för att hantera situationen, t ex om
det går flytta viss verksamhet till andra orter i länet. Utökade lokalkostnader
kommer att påverka kommunerna också. Beroende på vilka beslut som tas
kan det bli aktuellt att se över prisnivåerna redan inför nästa år.
Utfall 2016

Karin Millgård redovisade utfallet för 2016.
Fakturering totalt avseende leasing, köp och arbetsorder (exklusive abonnemang och påslag) uppgick till 55,8 mkr, vilket är 5,2 mkr mer än föregående
år. Kommunernas andel var 38,9 mkr (70%) vilket är en ökning med 3,5 mkr
eller 10 procent jämfört med 2015. Ökningstakten har varit lika hög för regionens verksamheter, vilket gör att kommunernas andel av totalen är oförändrad jämfört med förra året.
Regionens kostnader för hjälpmedelsverksamheten (dvs exkl produkter)
uppgick till 36,9 mkr. Kommunernas andel av kostnaderna uppgick till 25,6
mkr och intäkterna till 26,0 mkr, vilket för året innebar ett överskott på
0,5 mkr.
Sammanfattningsvis fungerade ekonomimodellen väl för året. De ingående
delarna var i bra balans, för grundabonnemang och transporter var intäkter
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och kostnader helt i fas. Överskottet avsåg intäkter från påslag, vilket är bra
då det föreligger ett behov av att öka bemanningen för att klara servicen till
kommunerna med nuvarande volymer.
Bilaga2
Resultatet för uthyrda och sålda hjälpmedelsprodukter visade totalt på ett
överskott om 3,5 mkr (6,4% av omsättningen) att jämföra med 1,7 mkr
(3,5%) 2015. Kommunernas andel av överskottet är 2,0 mkr.
Kostnaderna har ökat totalt med 3,1 mkr, vilket förklaras av ökade avskrivningskostnader, utrangering och ökade kostnader för sålda hjälpmedel (samtliga poster kopplade till ökad volym). Intäkterna har ökat med 5,2 mkr pga
ökad volym. Att intäkterna ökat mer än kostnaderna beror på den stora andelen nyinköpta hjälpmedel och den prismodell vi har med högst pris de första
åren och lägre pris de sista åren av hjälpmedlets livslängd.
Bilaga 3
Utfall per kommun exkl produkter

Regionens intäkter per kommun (dvs kommunernas kostnader) avseende
abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter redovisades.
Bilaga4
Individer med 0-pris

Totalt leasade kommunerna 30 251 individer i december 2016, vilket är 3
procent fler än samma månad 2015. Av dessa var 37 procent (11 192 st)
individer med 0-pris i hyra.
En minskande trend syns i andel hyrda individer med 0-pris. I december
2013 låg andelen på 46 procent och har därefter successivt sjunkit. Detta
beror framförallt på att volymerna nyinköpta hjälpmedel varit så hög de senaste tre åren. Andelen nya av den totala mängden ökar alltså. Vid en nyligen
genomförd jämförelse med de fyra norrlandstingen ligger Norrbotten högst i
andel återanvända hjälpmedel med 83 procent.
Bilaga 5
3.

Övriga frågor

Datalager- fakturaunderlag

Karin berättade att under året har samtliga kommuner övergått till att ta ut
sina fakturabilagor själva från regionens datalager. Fortfarande får en kommun bilagorna skickade till sig även på papper, tills de känner sig mogna att
släppa detta helt.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Service

DOKUMENT-ID
divse-4-7426

VERSION
2.0

PUBLICERINGS DATUM
2017-04-05

ANSVARIG
Karin Millgård

UPPRÄTTAD AV
Karin Millgård

Sida 4 (4)

Uppföljning i datalagret

Länsenheten Särskilt stöd (enhetschef Marit Persson) har tagit fram en manual till stöd för hur man i kommunerna kan jobba med uppföljning av
hjälpmedel med hjälp av olika rapporter i datalagret. Enheten erbjuder sig att
ge stöd på plats för att komma igång med detta. På Hjälpmedelsportalen
(nllplus.se) finns kontaktinformation till hjälpmedelskonsulenter och manualen hittar ni via denna länk eller under menyn Websesam – information –
Datalgret/Infoview.
Utvärdering av prismodellen

En utvärdering gjordes av prismodellen inför den nya avtalsperioden som
gäller från 1 januari 2016, och beslut togs då om en mindre justering som
innebar att grundabonnemanget höjdas med 2 kr och påslaget på hyrda
hjälpmedel sänktes med 2 procent, från 55 till 53 procent. Den förändringen
har haft helårseffekt 2016 och slog väl ut då grundabonnemanget nu är i
balans.
Prismodellen för beräkning av hyra bygger på komponenterna nyttjandegrad,
internränta och avskrivningstid. Under 2014 gjordes några förändringar, där
uthyrningsgraden justerades på ett antal produktgrupper. På förra årets träff
beslutades att regionen skulle göra en uppföljning per sökgrupp för att se om
det verkar föreligga något behov av justeringar inför 2017. Detta arbete har
nu gjorts och Karin föreslår justering av nyttjandegraden för två sökgrupper.
Höjd nyttjandegrad betyder sänkt pris vilket bör minska överskottet för produkterna. Förändringen gäller från 1 maj.
Bilaga 6

Vid pennan
Karin Millgård
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