


Välkomna  till Varuförsörjningens
Informationsmöte 26  februari 2019



Agenda 

Punkter från Varuförsörjningen:

• Ny distributör 2019 (nuvarande Mediq)

• Produktsortiment via E-handel

• Nya avtal

• Kommande och pågående upphandlingar

• Varuförsörjningens hemsida (sökmotor, mm )

• Produktinformation

• Produktreklamationer

• Allmänna leveransfrågor

• Övriga frågor

Beställarorganisationen inom Region Örebro län

Referensmedlem  inom region Örebro län



Varuförsörjningen

• Förbrukningsmaterial

• 5 regioner medlemmar

• Gemensam politisk nämnd

• Bildad 1999

• 25 medarbetare på 5 orter

• Uppsala värdregion



Förbrukningsmaterial

• Av engångskaraktär

• 1 öre – 100 000 kr / st

• 8 000 – 80 000 artiklar

• Drygt 1 000 000 000 kr/år



Beställningsflöde

• Alla beställningar sker i verksamheten
• Via e-handel eller

• Direkt (tel, fax, mail osv)

• Portaler



Produktflöde

• Direkt leverantör

• Tredje parts logistik (3PL)



1. Behovsanalys

2. Totalkvalitets-
kostnadsanalys

3. Marknadsanalys

4. Utarbeta 
kategoristrategin

5. Genomför 
upphandlingen 

baserat på 
kategoristrategin

6. Planera 
avtalsuppföljning

Strategi

Avtalsuppföljning

0. Uppstart0. Uppstart

1. Behovsanalys/Behovsanalys.pptx
2. Totalkvalitetskostnadsanalys/Totalkvalitetskostnadsanalys.pptx
3. Marknadsanalys/Marknadsanalys.pptx
4. Utarbeta kategoristrategi/Utarbeta kategoristrategi.pptx
5. Genomför upphandling baserat på kategoristrategi/Genomför upphandlingen baserat på kategoristrategin.pptx
6. Planera avtalsuppföljning/Planera avtalsuppföljning.pptx
0. Uppstart/0. Uppstart.pptx


Kategoristyrning i 6 steg

0. Uppstart 1. Behovsanalys
2. Totalkvalitets-

kostnadsans
3. Marknadsanalys 4. Utarbeta 

kategoristrategin

5. Genomför 
upphandlingen 

baserat på 
kategoristrategin

6. Planera 
avtalsuppföljning

Strategi Upphandling
Operativt/

Avtalsuppföljning
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• Utse 
Referensgrupp

• Förståelse för 
kunskaps GAP

• Påbörja 
dokumentation

• Överenskommen 
tidplan

• Referensgrupp 
bemannas
(VF)

• Planeringsmöte 
(VF)

• Kategorin 
bemannas 

(externt)
• Kunskapsmatris, 

Identifiera GAP

• Omfattning/Avgrä
nsning

• Ta fram/Analysera 
Spend

• Benchmarking med 
andra landsting

• Ta fram/Analysera 
behov

• Lista avtal

• Skapa och analysera 
totalkostnadsmodel
l (både Kvalité och 
Kostnad)

• Lista och prioritera 
kvalitetsförluster

• Lista möjliga 
leverantörer

• RFI
• Porter’s 5 styrkor

• Besparingsanalys
• Utarbeta angreppssätt 

för upphandling
• Skapa 

implementerings- och 
kommunikationsplan

• FFU
• Annonsering
• Kvalificering och 

Utvärdering av 
anbud

• Tilldelning och 
avtalstecknande

• Stäm 
av/Uppdatera 
Implementations-
planen efter utfall

• Avtalsöverlämning
• Uppföljning
• Bokslut
• Reklamationshantering

• Spendrapport
• Behovsnedbrytning 

som visar 
avgränsning

• Aktuella avtal och 
när de går ut

• Definiera kravnivå

• Förståelse över 
kostnadsdriver och 
förluster

• Förslag på vilka 
och hur 
kvalitetsförluster 
och andra 
möjligheter ska 
hanteras

• Förståelse för 
kategorins 
marknad

• Lista över möjliga 
leverantörer

• Trender på lång 
och kort sikt

• Resultat från dialog 
med leverantörer

• Lista med 
besparings-
potential i 
förhållande till 
insats

• Föreslå strategi till 
Styrgrupp och 
inhämta 
återkoppling

• Implementations-
plan

• Avtal
• Implementations-

plan

• Avtalsgradering
• Tidplan
• Dokumenterade 

resultat jämfört med 
mål

• Avrapportering till 
nämnden

• Ändring av 
leverantörsuppgifter

Noteing: Fet text är måste; övrigt är stödjande som kan vara med för att uppfylla syftet

Ti
d

 i 
ve

ck
o

r
4 24 52 xx

1. Behovsanalys/Behovsanalys.pptx
1. Behovsanalys/Behovsanalys.pptx
2. Totalkvalitetskostnadsanalys/Totalkvalitetskostnadsanalys.pptx
3. Marknadsanalys/Marknadsanalys.pptx
4. Utarbeta kategoristrategi/Utarbeta kategoristrategi.pptx
5. Genomför upphandling baserat på kategoristrategi/Genomför upphandlingen baserat på kategoristrategin.pptx
6. Planera avtalsuppföljning/Planera avtalsuppföljning.pptx


4 kap. Allmänna bestämmelser

• Principer för offentlig upphandling

• 1 § Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 
Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt 
erkännande och proportionalitet.

• 4:2 § En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens 
tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen 
så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

• 3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och 
arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar 
detta.



16 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av 
kontrakt
• Utvärdering och tilldelning

• Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering

• 1 § En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars 
anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

• Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på 
någon av följande grunder:
1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.

• Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för 
utvärdering av anbud som den avser att använda.





Logistikavtalet

• Från den 1 oktober 2019 är det Apotekstjänst Sverige AB som tar över efter 
Mediq som distributör för våra sjukvårdsartiklar.

• Totalt sett rör det sig om varor för cirka 600 miljoner årligen som levereras från 
lagret till de samverkande regionerna inom Varuförsörjningen. 

• Centrallagret kommer nu att flyttas från Kungsbacka till Uppsala Business Park.

• Transportavstånden förkortas till de samverkande regionernas leveranspunkter.



Tidsplan
Avveckling Mediq och uppstart Apotekstjänst
• Utfasning enligt överenskommelse med Mediq från vecka 39 (23-29/9).

• Sista dag för Kund/EDI-order (info kommer under kvartal 2).

• Sista dag för artikel/Pricat/sortimentsfil (info kommer under kvartal 2).

• Avveckling/överlämning av lager och transport till Apotekstjänst Sverige AB ska 
vara klart 2019-09-30.

• Åtgärd och hantering av anskaffningsvaror som upphör fr. o m 2019-10-01 sker 
löpande.

• Utökat antal lagerartiklar i nytt avtal p g a utfasning av anskaffningsvaror. 

• De som inte blir lagervara övergår till direkt leverantör.

• Inga förändringar vad gäller ledtider (48 tim).

• Nya kundnummer ? (kommer Mediq’s upphöra) diskussion pågår.



Logistikavtalet frågor

• Kommer Apotekstjänst ta över hela lagret från Mediq? - Allt säljbart material 
övertas, d v s artiklar som rört sig under 2018.

• Kommer leveranser att utebli under tiden man forslar över lagret i så fall?--
Meningen är att detta sker i intervaller, och att så små störningar som möjligt ska 
ske.





E-handel: Projekt 
leverantörsportal och 

XLDB



Dagens inköpskanaler

Avtalade 
leverantörer • Leverans utan kontroll på: 

• Pris
• Tilläggskostnader 
• Miljökrav 
• LeverantörskontrollEj avtalade 

leverantörer

I affär

Telefon

Fax

Muntligt

Mail

Webshop



Framtida inköpsväg

Minimerar möjligheten att köpa ej avtalade artiklar. 

• Lättare för verksamheten att se vad som är avtalat

• Förhandlade priser

• Inga sidokostnader

• Garantier, miljökrav, kvalitetskrav mm avtalade.

• Endast av Regionen godkända leverantörer.

Inköpsportal med 
avtalade artiklar

Behov

Leverans och 
fakturering enligt 

avtalsreglerade former



Tidsåtgång papper vs e-faktura

*Konsekvensanalys e-fakturering vid offentlig upphandling.
Rapport av Ramboll på uppdrag av Näringsdepartementet April, 2016



Nuläge: Antal transaktioner

100 000-tals transaktioner per år 

Förbrukningsmaterial står för den 
största mängden fakturor. 



Exempel kategorianalys

• Nu görs den årsvis

• E-handel gör att man kan göra den dagligen

• Mer exakt och mer detaljerad 

• Mindre beroende av leverantörens goda vilja

• Vi kontrollerar och äger data.



E-handel

• Via E-Handel så kommer det bli lättare att göra rätt och svårare att göra fel! 

• 29 481 av Varuförsörjningens ca 95 000 artiklar är idag klara för e-handel

• Samtliga nya avtal kommer implementeras via E-handel. 



Inköpssupport

• Vid behov kan vi ta fram liknande analyser som i exemplet med ögonoperation åt 
er. 

• Se oss som ett hjälpmedel i att hitta era besparingar. 





Nya klara avtal
• Enteralt nutritionsmaterial sondnäringar och kosttillägg -2019-02-01

• EKG, blodtrycksmätare och registreringspapper- 2019-04-01

• Logistikupphandlingen –2019-10-01 

• Ortodontimaterial – 2019-12-01

• Intervention Kärl – 2019-04-01

• Kem.tekniska produkter –2019-01-01

Nya avtal - beställning av nya lagervaror

Notera att alla artiklar i de nya avtalen inte finns tillgängliga från Mediq från avtalsstart. Det beror på att beställning av varor från leverantörerna inte 
kan göras förrän avtalsperioden har startat. 
Det betyder att om avtalets startdatum är 1 februari kan beställning hos leverantören göras först den 1 februari. 
Beroende på leveranstid kan det sedan ta cirka 1-2 veckor innan varorna finns på lager hos Mediq.



▪Pågående upphandlingar
• Kontorsmaterial– Ny annonsering inom kort

• P-glukos- 2019-06-03 

• Papper och plast tillsammans med husgeråd och skyddsprodukter – 2020-03-01 

• Antitrombosstrumpor och kompressionsmaterial – 2019-05-01 (K)

• Kundanpassade set-Förnyad konkurrensutsättning 

• Urologiskt material -2019-12-31 utvärdering pågår

• Undertrycksförband-2019-02-16 

• Inkontinensmaterial -2020-01-01 annonserat

• Ryggimplantat – 2019-06-01 annons vecka 9  

• Kirurgiska instrument – 2019-04-01 delvis överprövad

• Tandvårdsmaterial, förbrukning – 2019-06-01 annonserad 

• Arytmi, pacemaker, ICD, ILR och elektroder- 2019-10-01

• Intervention TAVI- 2020-03-01 första ref.mötet 20/2



Upphandling/kategorier som har startat/kommer att starta under 
våren 2019. 

Är du intresserad att delta, kontakta din chef.

• Förbrukningsmaterial laryngektomerade – 2019-05-22

• Batterier och belysning – 2020-01-01

• Toner – 2020-04-01

• Interventions- och röntgenmaterial – 2020-03-01

• Operationsmaterial allmänt – 2020-11-01

• Dentala implantat - 2020-03-01

• Dialysmaterial – 2020-04-01



Upphandling

Referensgrupper

Alla i referensgruppen är viktiga för Varuförsörjningen. Det är ni som lyfter fram nya 
behov, meddelar oss behov som försvunnit m.m. Ni hjälper oss att ta fram rätt 
funktionskrav för att få rätt kvalitet. Det är ni som är experter.

Vi på Varuförsörjningen utser inte referensgrupperna utan det är cheferna i vården.

Upphandlingen

Vi kan inte välja att en speciell leverantör eller produktsort ska handlas upp, det är 
en upphandlingsprocess som följer LOU mot de krav som ställs. Därför är det viktigt 
att vi ställer rätt funktionskrav då den leverantör som klarar alla våra krav och har 
lägst pris vinner. Detta innebär att om de billigare inte uppfylla kraven så kan det bli 
så att det är den leverantör som har den dyrast produkten som vinner.



Frågor till Beställarstöd

• Kontakta ansvarig på regionen





Varuförsörjningen

• Varuförsörjningens hemsida www.varuforsorjningen.se.                                           
Här lägger vi ut information om t.ex. leveransstörningar 
http://varuforsorjningen.se/kundtjaenst/leveransstoerningar/

Varuförsörjningens medarbetare:  

• Monica Sundberg kategoriledare i Falun har slutat. Lisa Lind kategoriledare i 
Uppsala har gått på föräldraledighet.

http://www.varuforsorjningen.se/
http://varuforsorjningen.se/kundtjaenst/leveransstoerningar/


Söka på hemsidan

• www.varuforsorjningen.se





Vilken ska jag välja istället vid nytt avtal 



Produktinformation



Kirurgiska instrument

• Avdelningskvaliteten är överprövad 

• På engångsinstrument och operationskvalitet hoppas vi kunna teckna nytt avtal 
till den 1 april. Mer information i vårt nyhetsbrev och vid nästa möte.

Operationsmaterial allmänt
• Absorption för stickande skärande burkar VF-nr 49128



Kemtekniska produkter omtaget

• SENSORDISPENSER DAGS ELEKTRONISK SENSOR BATTERIDRIVEN DAX VF-nr 46390

o Livslängd: 250 000 doseringar

o Drift: 4 st AA-alkalie batterier (1,5 V) medföljer

o Vid batteribyte rekommenderar vi 4 st AA-lithium batterier

o Batteritid: Batterierna behöver bytas ca en gång per år eller i intervaller

o om 10 000 pumpningar

o Rengöring: Dispenserhuset kan vid behov diskas i 90 grader under 3 min

• VASELIN PÅ TUB MAX 15ML kommer 1 april ersätter ceratet VF-nr inte klart ännu

• SPOLARVÄTSKA F BIL 5L, 25L OCH 210L KONCENTRERAD VF-nr  46406, 46398 OCH 58197

• AVKALKN MEDEL F DISKMASKIN 2L VF-nr 58200



Bäddmaterial

Bulkförpackade (löspackade) täcken/filtar från Gunnar Engstrand finns nu på avtal 
från 1 februari. 

• VF-nr 58194 – 100*150cm 

• VF-nr 58196 – 150*190cm

• Madrass, förebyggande inkl. överdrag med evakueringsfunktion Optimal 5-zon 
finns ej längre på avtal.

• Madrass Optimal Care beställs numera direkt från leverantören Care of Sweden.



Allmän sjukvård

För vården

• Lila byxa M 56271 VF-nr 56271 7,9 kr/st

• Lila skjorta M 56274 VF-nr 56274 6,9 kr/st



Allmän sjukvård

• För operation/IVA/sterilcentral

• Blå byxa M VF-nr 48885 13,9 kr/st

• Blå skjorta M VF-nr 48928 13,9 kr/st

• Grön byxa M VF-nr 48879 11,9 kr/st

• Grön skjorta M VF-nr 48921 11,9 kr/st



Enteral Nutrition

• Avtalet Sondnäringar och Kosttillägg startade 1/10 2018

• Avtalet Plast och Pump startar 1/2 2019 

• Avtalet för omtaget startade 1/2 2019

• Pumpen, Compat Ella, implementeras under året och koordineras med respektive 
medicinsteknisk avdelning i samarbete med Nestlé

• På varuförsörjningens hemsida kan du se hela sortimentet. 



Enteral fortsättning

• Utökat sortimentet på Gastrostomiportar, set och singel. Vi har numera även 
Mini-One från Mediplast.

• Fått in en 100ml engångs spruta VF-nr 58157                                                 från 
Fresenius i sortimentet.

• På Varuförsörjningens hemsidan kan ni se hela sortimentet, finns även en excelfil
som man kan skriva ut. 



EKG
Nytt avtal startar 2019-04-01

• 13 olika varianter av elektroder med centrerad knapp.

• 6 olika varianter av elektroder med exentriskt fäste.

• 7 olika varianter av elektroder med exentriskt knapp, en som är ftalatfri.

• 3 olika varianter av elektroder med kabel för banankontakt.

• 5 olika varianter av elektroder med din kontakt, två som är PVC-fria.

• 1 variant av elektroder för fäste på signalhus. Kommer en till variant,                     
en engångs, under avtalsperioden.

• 2 olika varianter av elektroder för fosterövervakning, EKG/CTG.

• 1 elektrodklämma för flik med anslutning till banankontakt 4mm.

Kommer att finnas en lathund på dessa på Varuförsörjningens hemsida vid 
avtalsstart.



Transportemballage sopsäckar

Upphandlade produkter från 2018-11-01
Röd text = Ej klart, gamla säckar, omtag inom kort.

Sopsäck i förnybart material Sopsäck i nyråvara 

Benämning 1 Benämning 2 VF-nr Pris/rulle Position Benämning 1 Benämning 2 VF-nr Pris/rulle

SOPSÄCK PL BLÅ 70L 700X900X0,04MM RLE/25 57990 43,6700 1 SOPSÄCK FÄRGAD  70L 600X900 51752 21,1628

SOPSÄCK PL GRÖN 125L
390/360X2250MM 30MY 
RLE/25 57965 45,5000 2 SOPSÄCK PL SVART 125L

390/360X1150X0,
035MM RLE/10 52751 10,6800

SOPSÄCK PL GRÖN M KNYTHANDTAG 
70L

410/140X1080MM 40MY 
RLE/10 57967 15,9000 3 SOPSÄCK PL GRÖN M KNYTHANDT 70L

350/250X900MM 
30MY RLE/25 57972 18,7500

SOPSÄCK PL BLÅ M KNYTHANDTAG 
125L 750X1330X0,04MM RLE/10 57992 25,7000 4 SOPSÄCK PLAST FÄRGAD MED KNYTHANDTAG 125L 750X1250 51751 7,8800

SOPSÄCK PL TRANSP 70L 600X900X0,03MM RLE/25 57993 28,0000 5 SOPSÄCK PLAST TRANSPARANT 70L 350/250X900 46867 21,9260

SOPSÄCK PL TRANSP 125L 750/115MM 30MY RLE/25 57970 45,5000 6 SOPSÄCK PL TRANSP 125L
400/350X1150X0,
040MM RLE/25 57961 38,7200

SOPSÄCK PL TRANSP M KNYTHANDT 
70L 305/250X1080 40MY RLE/25 57931 43,2500 7

SOPSÄCK PLAST TRANSPARANT MED KNYTHANDTAG  
70L 350/250X1080 46882 20,5628

SOPSÄCK PL TRANSP M KNYTHANDT 
125L 750X115MM 40MY RLE/25 57971 57,5000 8

SOPSÄCK PLAST TRANSPARANT MED KNYTHANDTAG 
125L 400/350X1350 46879 43,2608

SOPSÄCK PL GRÅ 40L
300/240X700MM 40MY 
RLE/50 57968 49,9900 9 SOPSÄCK PL GRÅ 40L

300/240X700 
40NY RLE/50 57929 34,5000



Sopsäckar i förnybart material

Plast är vanligen producerad av fossila råvaror, men det finns även plast 

som är producerad av en förnybar råvara.

En förnybar råvara är ett material som naturen kan återproducera över en

överskådlig framtiden som tex. trä ,majs, sockerrör.

Fossila råvaror tar däremot flera miljoner år att bildas.

Dessa säckar är gjort av en plast som heter polyeten. 

Polyeten kan tillverkas både från fossila och förnybara råvaror.

Denna polyeten har tillverkats av (etanol som utvinns från) sockerrör.



Transportemballage 

• Det har kommit reklamationer på den transparanta sopsäcken 125L med 
knythandtag i förnybar plast, VF-nr 57971. Problemet är att den varit för kort

• Leverantören kommer att justera artikeln och från och med nästa batch som 
produceras kommer säcken att vara längre. 

• Man hade i början av februari 664 rullar kvar på Mediqs lager.



Förband

• Upphandling av produktgruppen                                                                                                
Polyuretanskum tunn med silikon och häftkant
(idag Allevyn Gentle Border Lite) är klar.                                                                                                 

Ny leverantör är Convatec.

• Obs! storlek 5,5x12,5cm är avtalad från                                                             
Mölnlycke VF-nr 57345

• Finns att beställa från och med 22/2.



Operations och undersökningshandskar

• Använd alltid rätt handske för rätt arbetsmoment

• Den orange handsken är enbart till för kemikaliehantering och är därför dyrare än 
de andra handskarna 1,548 kr/st.

• Om man handskas med cytostatika finns det många allternativ att välja på då alla 
våra blåa upphandlade produkter tål cytostatika och är betydligt billigare.

• Det finns både långa och korta. Priset per handske ligger här mellan 

0,22kr- 0,4146kr

• Prisskillnaden är alltså som mest 1,364kr/handske

• Köper man under 1 år 100.000 handskar så har man betalt 136 400kr extra.

http://www.nordicbiolabs.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=73f2208c-dd47-4f10-9817-49043de66bbe&MediaArchive_ImageHeight=494&MediaArchive_ImageWidth=800&FileName=Orange+handske.jpg


Vid fellevererat gods från Mediq

• Kom ihåg att alltid returnera fellevererat gods snarast. 
Kontakta först Mediqs kundservice, på tel. nr 031-388 90 00, innan du gör din 
retur eller internlogisiken om hjälp.

• Använd blanketten underlag för retur/indragning med adresslapp. Finns på vår 
hemsida under rubriken för vårdpersonal. Skriver du ut den får du också etiketten 
att fästa på returen.



Reklamationer och tips
• Vid produktfrågor kontakta Varuförsörjningens produktrådgivare tel. 018-611 66 87

• Vid reklamationer fyll i alla uppgifter på blanketten för en snabbare hantering.                                   
Tänk på att hela adressen ,även postnummer, ska vara med så leverantören kan skicka en eventuell 
ersättning till rätt kund.

• Vid reklamationer på medicinsktekniskt material skickas reklamationen till Varuförsörjningen     
Marianne Davidsson USÖ. Blankett finns på vår hemsida under fliken för vårdpersonal.

• Vid reklamation på kontorsmaterial och husgeråd reklamera detta direkt till Mediq.                                       
Glöm inte kontakta Mediq innan reklamationen skickas in.



Övriga frågor



+

2019





Nya Inköpsenheten inkl VF-uppdraget

• Organisationen är tänkt att stödja processen




