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Uppföljningsmöte 190401
Samverkansavtal hjälpmedel och
material 2018
Tid och plats
Länsservice, Boden 2019-04-01 kl 9.00-11.00
Deltagare
Kommuner:
Karin Granbom, Luleå
Ulrika Rönngren, Luleå
Margareta Stålnacke, Kiruna
Solweig Hedman, Arjeplog
Carina Larsson, Piteå
Annika Wallin, Piteå

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

För kännedom
Maria Backe, Luleå

Dagordning
1) Kort repetition av minnesanteckningar från förra årets möte och framförallt de övriga punkterna med information om arbetet med nytt transportavtal samt behov av större lokaler.
2) Information om transporter – Regionen informerade om status i transportfrågan, att Bussgods har sagt upp befintligt avtal per 191231. Regionen agerar nu så snabbt det bara är möjligt för att hinna upphandla och
teckna nya avtal. Information kommer att ges löpande till kommunerna
hur arbetet går.
3) Utvärdering av samverkan utifrån syfte, mål och ansvar
Vi gick igenom syfte och mål i samverkansavtalen och var överens om
att i stort sett fungerar samverkan avseende hjälpmedel mycket bra.
Vissa problem upplevs med att representanterna i samverkansgruppen
inte har beslutsmandat gällande ekonomiska frågor.
För Material har inte samverkan kommit igång och där fick Niclas
Brorsson i uppdrag att stöta på Kommunförbundet om att de ska utse representanter.
4) Uppföljning ekonomi avseende samverkan hjälpmedel, utfall 2018.
Utveckling volymer, investeringar mm
Antal äldre i länet fortsätter att öka och ökningen förväntas fortsätta, vilket
medför en ökad efterfrågan på hjälpmedel. Antal uthyrda hjälpmedel har
ökat med 5 procent från 2017 till 2018 och nyinvesteringar har gjorts för
34,4 mnkr under förra året vilket är en ökning jämfört med 2017. Sedan
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2013 har samtliga nyckeltal för volymer ökat; antal ordrar, returer och rekonditionerade hjälpmedel.
Utfall 2018 - verksamheten
Fakturering totalt avseende leasing, köp och arbetsorder (exklusive abonnemang och påslag) uppgick till 56,3 mkr, vilket är 0,9 mkr mindre än föregående år. Kommunernas andel var 39,9 mkr (71%) vilket är en minskning
med 0,7 mkr sedan 2017. Även faktureringen till regionens verksamheter har
minskat något, vilket gör att kommunernas andel av totalen är oförändrad.
Regionens kostnader för hjälpmedelsverksamheten (dvs exkl produkter)
uppgick till 38,8 mkr vilket motsvarar en ökning med 3,8 procent jämfört
med förra året. Kommunernas andel av kostnaderna uppgick till 27,9 mkr
och intäkterna till 27,2 mkr, vilket för året innebar ett underskott på
0,7 mkr.
Utfall 2018 – hyrda och sålda produkter
Resultatet för uthyrda och sålda hjälpmedelsprodukter visade totalt på ett
underskott om 0,7 mnkr. En produktgrupp som visar stort underskott är andningshjälpmedel som huvudsakligen används av regionens verksamheter.
Därför var kommunernas andel av nettot ett överskott med 0,3 mnkr.
Kostnaderna har ökat totalt med 2,3 mkr, vilket förklaras av ökade avskrivningskostnader, utrangering och ökade kostnader för sålda hjälpmedel (samtliga poster kopplade till ökad volym). Intäkterna har varit nästan oförändrade
två år i rad, vilket förklarar underskottet. Förklaring till de oförändrade intäkterna är att en större andel av hjälpmedlen är i slutet av sin livslängd vilket gör att priset går ner.
Utfall per kommun exkl produkter
Regionens intäkter per kommun (dvs kommunernas kostnader) avseende
abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter redovisades.
Individer med 0-pris
Totalt leasade kommunerna 32 108 individer i december 2018, vilket är 5
procent fler än samma månad 2017. Av dessa var 35 procent (11 192 st)
individer med 0-pris i hyra.
Till följd av de stora volymerna nyinköpta hjälpmedel de senaste åren och
stora utbyten från gammalt till nytt har andelen hyrda individer med 0-pris
haft en minskande trend. I december 2013 låg andelen på 46 procent och har
därefter successivt sjunkit. 2017 planade kurvan ut.
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5) Uppföljning ekonomi avseende samverkan medicinskt förbrukningsmaterial, utfall 2018.
Utfall 2018 - verksamheten
Fakturering totalt (exklusive påslag) uppgick till 232 mkr under helåret
2018, varav inkontinensmaterial 39 mkr. Kommunernas andel av inkontinensmaterial är 53 procent och av övrigt förbrukningsmaterial 9 procent,
vilket ger en total andel på 16,6 procent (15,7% 2017). Denna procentsats
används för att beräkna kommunernas andel av de kostnader som finansieras
av grundabonnemanget.
Regionens kostnader för materialverksamheten uppgick 2018 till 31,8 mkr,
varav grundabonnemang 12,2 mkr, lagerpersonal/lokal, kundtjänst 13,1 mkr
och transporter 6,5 mkr.
Kommunernas andel av kostnaderna uppgår till 6,9 mkr och regionens intäkter har varit 7,9 mkr vilket gav ett överskott med 1 mkr.
Kostnad per kommun uppdelat på grundabonnemang, påslag och för transporter redovisades. Grundabonnemanget utgörs av en summa per invånare,
påslaget är relaterat till köpt volym (11 procent) och kostnaden för transport
utgörs av ett pris per leveransplats.

6) Regionen föreslog att inga justeringar görs i prismodellen utifrån 2018
års resultat, varken för hjälpmedel eller för material, vilket godkändes av
kommunernas representanter.
Regionen kommer att se över och därefter eventuellt föreslå en förändring av hur priserna för hyra av hjälpmedel beräknas och sätts under ett
hjälpmedels livslängd. Nuvarande modell innebär att priset är högre för
ett nytt hjälpmedel för att därefter sjunka i slutet av dess livslängd. Syftet var att stimulera till att använda hjälpmedel så länge som möjligt.
Detta incitament kommer att finnas kvar eftersom ett färdigavskrivet
hjälpmedel hyrs ut till 0-pris. Modellen med ”fallande hyra” är dock besvärlig för regionen då intäkterna varierar stort mellan åren.
Översyn av priser kommer att behöva göras med anledning av nytt
transportavtal och ev förändringar av lokaler. Karin Millgård kallar till
nytt möte när något underlag finns att ta ställning.
7) Niclas Brorsson informerade om det utvecklingsarbete som bedrivits

under nästan två år och som lett fram till ett nytt system för digital plock
på materiallagret, som tas i drift idag 1 april. Satsningen har genererat
kostnader på ca 2,5 mnkr 2018 och förväntas ge effektiviseringar samt
förbättrad kvalitet, (bl a genom färre plockfel och säkrare lagersaldon).
8) Övriga frågor
a) Regionen informerade kort om status i lokalfrågan. Länsservice lokaler utnyttjas till bristningsgränsen och med förväntade fortsatta

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Service

DOKUMENT-ID
divse-4-10547

VERSION
2.0

PUBLICERINGS DATUM
2019-04-08

ANSVARIG
Karin Millgård

UPPRÄTTAD AV
Karin Millgård

Sida 4 (4)

volymökningar går det inte fortsätta på nuvarande sätt. Olika alternativ utreds men inga beslut är ännu tagna.
9) Karin kallar så snart som möjligt till nästa års möte, eftersom det brukar
vara så svårt att hitta en tid när alla kan.
10) Karin bokar ett separat möte med Maria Backe, som inte kunde närvara
vid dagens möte, för genomgång av dagens agenda.

Bilagor: Presentation
Anteckningar förda av
Karin Millgård, Region Norrbotten
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