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Minnesanteckningar från 

Uppföljningsmöte Samverkansavtal 
hjälpmedel och medicinskt 

förbrukningsmaterial 
Tid och plats 

Teams den 20 maj 2022 kl 10.00 – 12.00 

Deltagare 

Kommuner: 

Karin Granbom, Luleå 

Solweig Hedman, Arjeplog 

Eva Börjesson Öman, Piteå 

Elin Holma, Luleå 

 

För kännedom: 

Division Regionstöd: 

Eva-Marie Fellermark 

Henrik Sjödin 

Övriga kommuner i Norrbotten  

Agenda 
1) Föregående mötesanteckningar 

Kort repetition av vad som sas vid förra årets möte.  

2) Utvärdering av samverkan utifrån syfte, mål och ansvar 

För hjälpmedel fungerar samverkan bra, 10 samverkansmöten un-

der föregående år. Sammanverkansmöten på lokal nivå med de 

kommuner som önskar det. Parterna är överens om att målet och 

syftet med samverkansavtalet uppfylls.  

3) Inga frågor fanns att lyfta från samverkansmöten. De frågor som 

finns lyfts på de lokala samverkansmötena. Däremot finns det 

mycket nyfikenhet kring hur den nya samverkansformen skall se 

ut. 

4) Uppföljning ekonomi avseende samverkan Hjälpmedel, utfall 

2021. 

Utveckling volymer, investeringar mm 

Antal personer i länets befolkning som är 75 år och äldre har ökat med 

25% sedan 2010 och förväntas fortsätta öka minst till år 2025, vilket 

innebär en fortsatt ökad efterfrågan på hjälpmedel. Antal uthyrda 

hjälpmedel följer den äldre befolkningen och har ökat med 5 procent 

de två senaste åren (med 20% sedan 2013). 

Pandemin har även påverkat hjälpmedelsverksamheten på så sätt att 

efterfrågan på framförallt säsongshjälpmedel inför våren och somma-

ren minskade kraftigt både under 2020 och 2021. Nyinvesteringar har 

gjorts för 29,9 mnkr under förra året vilket är den lägsta nivån sedan 

2013, utveckling av investeringsbehovet följer samma trend som anta-

let ordrar. Antal returer minska något för 2021 men är fortfarande på 

en hög nivå som delvis förklaras av pandemin. Rekonditioneringen 
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har minskat något och är på samma nivå som innan rekordåret 2020. 

Minskade rekonditionering medför en ökad kostnad för lagerhållning 

av ej rekonditionerade produkter. Hjälpmedelsverksamheten hyr ex-

empelvis extra lagerplatser hos Schenker. 

 

Utfall 2021 – hyrda och sålda produkter 

Fakturering totalt avseende leasing, köp och arbetsorder (exklusive 

abonnemang och påslag) uppgick till 55,1 mnkr, vilket är 1,0 mnkr 

lägre än föregående år. Kommunernas andel var 40,1 mnkr (72,7%). 

Faktureringen till regionens verksamheter var 15 mnkr vilket är 0,8 

mnkr lägre än föregående år. Det gör att  kommunernas relativa andel 

av totalen är något än ifjol(+0,7%). 

Regionens kostnader för hjälpmedelsverksamheten (dvs exkl produk-

ter) uppgick till 38,6 mnkr vilket motsvarar en minskning med 5,6 

procent jämfört med förra året. Minskningen består i minskade perso-

nalresurser både inom administration och utförarsidan. Transportkost-

naderna fortsätter öka eftersom leverantören inte längre kan samnyttja 

transporter av förbrukningsmaterial till länets kommuner.  Kommu-

nernas andel av kostnaderna uppgick till 27,9 mnkr och intäkterna till 

28,4 mnkr, vilket för året innebar ett överskott på 0,5 mnkr. Administ-

rativa utmaningar gör att kommunens andel av transportkostnader inte 

har debiterats full ut för 2021. Förbättringsarbeten är genomförda för 

att vara i fas med debiteringarna från och med början av 2022. 

Resultatet för uthyrda och sålda hjälpmedelsprodukter visade totalt på 

ett överskott om 0,9 mnkr, varav 1,0 mnkr avsåg andningshjälpmedel 

som enbart hyrs av regionens verksamheter. Kommunernas andel var 

ett underskott med 130 tkr.  

Utfall per kommun exkl produkter 

Regionens intäkter per kommun (dvs kommunernas kostnader) avse-

ende abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter redovisades.  

Individer med 0-pris 

Totalt leasade kommunerna 35 988 individer i december 2021, vilket 

är 6 procent fler än samma månad 2020 Av dessa var 42 procent (15 

273 st) individer med 0-pris i hyra (40 procent fg år). 

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 

och har därefter ökat för varje år.   

 

 

5) Det bedöms att ingen justering av prismodell behövs för 2022. 

6) Frågor kring transportavtalet har hanterats löpande på samverkan 

möten. Antalet avvikelser har minskat kraftigt sedan början av avtals-

perioden med Schenker.  
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Kommunerna efterfrågar förbättringar avseende hanteringen av 

hämtordrar. Det finns starka incitament från både Regionen och kom-

munernas sida att hanteringen av hämtordrar förbättras. Det är kost-

nadsdrivande eftersom förseningar medför längre hyresperiod för 

kommunen och medför större investeringsbehov hos regionen om pro-

dukten är längre hos kunden än nödvändigt. Under kvartal 3 påbörja-

des ett arbeta med att effektivisera hanterandet av hämtordrar och an-

talet öppna hämtordrar har mer än halverats som ett led i det arbetet. 

Det finns dock fortfarande förbättringspotential avseende den hante-

ringen. 

 

 

7) Övriga frågor – inga frågor.  

 

 

 

Anteckningar förda av 

Henrik Sjödin, Region Norrbotten 


