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Inledning 

Ansvaret för försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Norrbottens län regleras detta ansvar genom avtal mellan kommu-

nerna och Region Norrbotten. Genom avtalet förbinder sig Region Norrbotten att driva samordnad 

upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial inom produktområdena inkontinensmaterial, nutrit-

ionsprodukter, sårvårdsprodukter, laboratoriematerial, diabetes förbrukningshjälpmedel, IVA- och 

anestesiprodukter, operationsprodukter samt medicinska handskar. Dessutom tillhandahåller Läns-

service kundtjänst, produktrådgivning, IT-stöd, fakturahantering, avtalsförvaltning samt leveranser. 

Avtalet inkluderar även hantering av riskavfall och innefattar kärl, transport och deposition. Avtalet 

gäller från 2017-09-01 och tills vidare med en uppsägningstid på nio månader efter en skriftligt 

uppsägning.  

Region Norrbotten har, mot bakgrund av en intern översyn av avtalen, väckt frågan gällande hur sam-

verkan vid upphandling och lagerhållning av medicinskt förbrukningsmaterial ska bedrivas fortsätt-

ningsvis. En eventuell uppsägning av samverkansavtalet gällande medicinskt förbrukningsmaterial 

kommer att få stora konsekvenser för länets kommuner.  

De kommunala verksamheter som främst blir berörda är socialförvaltningens samtliga verksamheter 

samt barn- och utbildningsförvaltningen, där förskola, elevhälsa, skolkök samt utbildning (omvård-

nadsprogrammet) beställer förbrukningsmaterial, bland annat enklare sårvårdsmaterial, material till 

ortoskop, injektions kanyler, sprutor, broschyrer, handskar, hand- och yt-desinfektion samt blod-

trycksmanschetter.  

Föreliggande rapport syftar till att ge kommunerna en lägesbeskrivning av avtalets omfattning, kost-

nader samt hur beställningsprocessen ser ut från beställning till mottagande av leverans av medicinskt 

förbrukningsmaterial. Hanteringen av riskavfall beskrivs i ett eget avsnitt, så också upphandling via 

SKL Kommentus. Avslutningsvis ges fyra exempel på hur andra läns kommuner, som inte har avtal med 

regionen, har löst upphandling av medicinskt förbrukningsmaterial.  

Uppdraget har innefattat en genomläsning och sammanställning av aktuella avtal som kommunerna 

har utifrån samverkansavtalet med Region Norrbotten. En omvärldsbevakning innefattar en beskriv-

ning av hur Västerbottens, Gävleborg, Västernorrland samt Skånes län arbetar när det gäller försörj-

ning av medicinskt förbrukningsmaterial. Redovisningen utgår från samtal med ansvariga personer 

och från officiella dokument. För att beskriva kommunernas samverkan med Länsservice har en inter-

vju gjorts med en representant för Länsservice.  

Kommunernas samverkan med Länsservice  

Samverkan med Länsservice utgår från gällande samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial. 

Här nedan beskrivs Länsservice uppdrag vad gäller upphandling samt processen när kommunerna 

beställer medicinskt förbrukningsmaterial från Länsservice. Beskrivningen utgår från samtal med Läns-

service och illustreras med tre figurer.  
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Figur 1: Länsservice uppdrag vad gäller upphandling 

Länsservice ansvarar för upphandling samt för att lagerföra eller mellanlagra material som kommu-

nerna sedan beställer. När det gäller upphandling lämnar kommunerna en fullmakt vilket innebär att 

kommunerna förbinder sig att vara med i upphandlingen som Region Norrbotten beslutar att genom-

föra. Det vill säga, Region Norrbotten upphandlar i kommunernas ställe och vid varje upphandling 

upprättas en ny fullmakt.  
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Figur 2: Kommunernas beställningsprocess, del I 

När det gäller kommunernas beställning av material har varje kommun specifika kundnummer hos 

Länsservice och beställer via deras beställningssystem Zpider. Länsservice har avtal med 108 leveran-

törer där kommunerna ingår via samverkansavtalet. Både Socialförvaltningen och Barn- och utbild-

ningsförvaltningen beställer produkter via Länsservice beställningssystem. Socialförvaltningens verk-

samheter beställer från flertalet leverantörer medan barn- och utbildningsförvaltningen endast 

beställer från ett fåtal leverantörer. 

KOMMUNERNA

Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda 

Jokkmokk

Kalix 

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Leverans av varor: 

tar emot varor och 

gör inleverans mot 

följesedel

Anmäler skadat/

fellevererat gods 

(foto)

Leverans till fasta 

leveranspunkter

Reklamationer, 

spårning av 

produkter, 

anmäler 

(transportskadade 

produkter etc.)

Fakturerar 

kommunerna 1 

gång/månadDirektutlämning 

vid akuta behov

 

Figur 3: Kommunernas beställningsprocess, del II 

Varorna som kommunerna beställt levereras till föranmälda leveranspunkter i kommunerna. Till grund 

ligger det transportavtal som Region Norrbotten upphandlat och där kostnaderna för transporten 

debiteras kommunerna genom ett grundabonnemang. Fakturering sker månadsvis. Antal leverans-

punkter skiljer sig kommunerna emellan, exempelvis har Arjeplog tre, Arvidsjaur sju, Boden åtta samt 

Luleå 26 leveranspunkter. 
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Ansvariga inom kommunen tar emot varorna och gör inleveranser för att säkerställa att det stämmer 

överens med följesedeln. Om något gods är skadat eller levererade varor inte överensstämmer med 

följesedeln kontaktas Länsservice första linje ”Service direkt”. Länsservice ansvarar sedan för vidare 

reklamationer endera till transportföretaget om det är en transportskada eller till leverantören om 

det gäller produkten. Skadorna ska helst ha dokumenterats via foto.  

Samverkansavtalets omfattning 

Samverkansavtalet gällande medicinskt förbrukningsmaterial upprättades med målet att enas om ett 

enhetligt sortiment inom medicintekniskt förbrukningsmaterial och på så vis säkerställa en obruten 

vårdkedja mellan kommunerna och Region Norrbotten. Avsikten med den obrutna vårdkedjan är att 

öka patientsäkerheten samt kvaliteten på behandlingar som utförs av huvudmännen. Samverkans-

avtalet innebär även att kommunerna och Region Norrbotten tar ett gemensamt ansvar för att uppnå 

ett effektivt nyttjande av huvudmännens resurser.  

I samverkansavtalet ingår följande produktområden 

- inkontinensmaterial 

- nutritionsprodukter 

- sårvårdsprodukter 

- laboratoriematerial 

- diabetestekniska förbrukningshjälpmedel 

- IVA- och anestesiprodukter 

- operationsprodukter  

- medicinska handskar 

Tabell 1: Avtalsområden, antal leverantörer och aktuell avtalstid 

Avtal 
Antal  

leverantörer 

Gäller till och 
med 

Möjlighet att 
förlänga 

Diabetestekniska hjälpmedel 11 2021-09-30 1+1 år 

Fysioterapiutrustning och förbrukningsartiklar 8 2021-08-31 Nej 

Inkontinensprodukter 1 2022-05-20 1+1 år 

IVA ANE Förbrukningsprodukter 

IVA ANE Förbrukningsprodukter, del 2 
46 

2020-12-31 

2020-12-31 

Nej 

Nej 

Laboratorieprodukter 

Laboratorieprodukter, del 2 
26 

2021-12-31 

2021-12-31 

1+1 år 

1+1 år 

Medicinska handskar 4 2020-10-31 Nej 

Nutritionsprodukter 4 2021-08-31 1+1 år 

Operationsprodukter förbrukningsmaterial 

Operationsprodukter förbrukningsmaterial, del 2 

Operationsprodukter förbrukningsmaterial, del 3 

42 

2021-02-28 

2021-02-28 

2021-02-28 

1 år 

1 år 

1 år 

Sårvårdsartiklar 25 2021-07-01 Nej 

Tabellen visar en sammanställning av antal avtal per aktuellt produktområde samt aktuell giltighetstid. 

Avtalen inbegriper 108 leverantörer där samordnade upphandlingar inom ramavtal genomförts av 
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Region Norrbottens upphandlingsenhet. Leverantörerna finns inom flera områden, sammanlagt inom 

167 områden. I bilaga 2 finns en mer utförlig sammanställning av avtalsområdena samt giltighetstid. 

Enligt avtalen är antalet leveransadresser obegränsade förutom för medicinska handskar, sårvårds-

artiklar, samt IVA-Anestesi förbrukningsprodukter del 1 samt 2, där leveransadressen är styrd till en 

leveranspunkt, till Länsservice. Avtalens giltighet är olika långa där det längsta avtalet löper till och 

med 20 maj 2022 och det med tidigaste utgångsdatumet skulle löpt ut 31 oktober 2020 men där en 

ny upphandling är påbörjad. Oklart är dock om kommunerna är bundna till avtalen och leverantörerna 

under hela avtalstiden. 

Kommunernas kostnader för material och transporter 

Länsservice debiterar kommunerna månadsvis, i kostnaden ingår förutom produkterna även lager, 

kundtjänst samt transporter. Kommunerna får årligen redovisat en kostnadsbild av Region Norrbot-

ten. Kommunerna har utsett representanter som ingår i en samverkansgrupp tillsammans med Region 

Norrbotten. Samverkansgruppen handlägger allt från sortiment/produkter, förskrivningsstöd till eko-

nomiskt utfall.  

I tabellerna 2-4 här nedan redovisas kommunernas kostnader gällande medicinskt förbruknings-

material och transporter. I bilaga 1 presenteras den prismodell som används i samverkansavtalet.  

Tabell 2: Kostnader för leveranser för medicinskt förbrukningsmaterial per kommun, 2019, tkr (Region Norrbotten) 

 
Grund-

abonnemang 
Påslag Transport 

Total 
kostnad 

Arjeplog 17 139 53 209 

Arvidsjaur 40 64 29 132 

Boden  175 691 371 1 237 

Gällivare  110 315 89 514 

Haparanda  61 206 85 351 

Jokkmokk 31 70 35 136 

Kalix  100 395 100 595 

Kiruna  143 341 244 728 

Luleå  485 1 267 872 2 625 

Pajala  38 117 40 195 

Piteå  263 740 154 1 156 

Älvsbyns 51 117 76 243 

Överkalix  21 101 35 157 

Övertorneå  28 97 37 161 

Summa 1 562 4 660 2 219 8 441 

Ovanstående tabell redovisar kommunernas kostnader för leveranser av medicinskt förbruknings-

material för januari till december 2019. Region Norrbotten har tecknat ett separat transportavtal med 

Schenker som innebär att kommunerna betalar ett grundabonnemang på 6,40 kronor per invånare 

samt ett distributionsabonnemang på 6,97 kronor per invånare och år.  

Förutom grundabonnemanget lägger Region Norrbotten på ett påslag på 11 procent på köpt volym 

samt kostnad per leveranspunkt. Vid leverans av inkontinensmaterial till ordinärt boende tillkommer 

en kostnad på 80 kronor per leverans. Kostnaderna för år 2019 blir för samtliga kommuner i 

Norrbottens län drygt 8,4 miljoner kronor.  
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Tabell 3: Kostnader för leverans av medicinskt förbrukningsmaterial januari-augusti 2020, tkr (Region Norrbotten) 

 Total kostnad 

Arjeplog 22 

Arvidsjaur 37 

Boden  261 

Gällivare  126 

Haparanda  86 

Jokkmokk 41 

Kalix  134 

Kiruna  183 

Luleå  649 

Pajala  56 

Piteå  332 

Älvsbyn 78 

Överkalix  36 

Övertorneå  40 

Summa 2 081 

Tabellen ovan visar enbart fraktkostnaderna för medicinskt förbrukningsmaterial januari 2020 till 

och med augusti 2020. Här redovisas varken grundabonnemang eller 11 procentigt påslag per köpt 

volym. 

Tabell 4: Kostnader för produktområdena inkontinens, nutrition, förbandsmaterial och diabeteshjälpmedel, 2019, tkr 
(Region Norrbotten) 

 Inkontinens Nutrition* Handskar Sårvård Diabetes 

Arjeplog  188 39 93 37 5 

Arvidsjaur 26 165 198 155 42 

Boden 313 395 670 340 122 

Gällivare 222 420 58 538 55 

Haparanda 106 211 304 111 24 

Jokkmokk 20 49 17 75 59 

Kalix 393 102 406 293 32 

Kiruna 89 284 11 386 22 

Luleå 4 230 1 305 1 841 1 145 295 

Pajala 56 36 2 160 17 

Piteå 2 731 804 1 055 693 45 

Älvsbyn 528 156 10 80 12 

Överkalix 21 51 142 105 10 

Övertorneå 17 44 10 67 22 

Summa 8 940 4 061 4 817 4 185 762 

* Inkluderar förbrukning, sondnäring och kosttillskott 

Kommunerna beställer från upp till 30 produktgrupper sammanlagt. I tabell 4 redovisas kostnader 

inom fem av dessa produktgrupper – inkontinens, nutrition (inkluderar förbrukning, sondnäring och 

kosttillskott), medicinska handskar, sårvård samt diabetes.  
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Riskavfall 

Riskavfall är vårdens farliga avfall som enligt lagar och förordningar ska särskiljas och särbehandlas vid 

hantering, transport och slutbehandling1. Vården och omsorgens farliga avfall är smittförande avfall, 

skärande/stickande smittförande avfall, biologiskt avfall, cytostatika-avfall, läkemedelsavfall samt 

kemiskt avfall.  

Region Norrbotten har en organisation för att hantera avfallet, alltifrån lagerhållning av transport-

godkända behållare till transport av avfallet för destruktion. I kommunernas kostnad för riskavfall 

ingår behållarna, samt transport av det farliga avfallet från lastbryggorna vid länets fem sjukhus för 

destruktion. Kommunens riskavfall motsvarar ungefär 30 procent av avfallet som Region Norrbotten 

transporterar för destruktion. 
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lastbrygga

14 

kommuner

Region 

Norrbotten 

levererar 

till fasta 

Leverans-

punkter
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Figur 4: Kommunernas process gällande riskavfall 

I samverkansavtalet med Region Norrbotten ingår att kommunerna beställer transportgodkända 

behållare via Länsservice. Kommunerna är själva ansvariga att behållarna med riskavfall packas, för-

sluts och märks på ett korrekt sätt innan transport sker till närmsta sjukhus. Kommunernas riskavfall 

transporteras alltid till närmaste sjukhus. Kommunerna har idag upprättat egna avtal för transporten 

till sjukhuset. Region Norrbotten tar därefter över ansvaret för avfallet och transporterar det från sjuk-

husets lastbrygga till förbränning på Bodens energi (BEAB). BEAB är idag det enda företag som tar 

hand om destruktion av farligt avfall i Norrbotten. Det är endast transportörer med giltigt ADR-intyg 

som får transportera det farliga avfallet.  

SKL Kommentus som ett komplement? 

En fråga som väckts är i vilken utsträckning kommunerna kan nyttja SKL Kommentus för inköp av 

medicinska förbrukningsmaterial och i vilken omfattning som kommunerna är bundna vid avtalen som 

finns tecknade tillsammans med Region Norrbotten.  

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommu-

ner. SKL Kommentus erbjuder hjälp med upphandling genom att ta fram relevanta ramavtal av varor 

och tjänster till kommuner och regioner. Länets kommuner är alla avropsberättigade och kan ansluta 

sig till avtalet. Vid aktivering av Kommentus ramavtal kontaktar respektive kommun SKL Kommentus. 

 
1 Lagar och styrande dokument att ta hänsyn till gällande farligt avfall: Avfallsförordningen (2011:927). Läkemedelslagen 
(1992:859). Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng 
(MSBFS 2018:5). Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2005:26). Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall 
som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (SOSFS 2001:8). Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Arbetsmiljöverkets före-
skrifter och allmänna råd om smittrisker (AFS 2018:4). Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om cytostatika och 
andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5) 
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När avtalet är aktiverat kontaktar kommunerna distributören OneMed och öppnar ett kundnummer 

kopplat till Kommentus avtalsvillkor. För transporten av material tecknas en separat överenskom-

melse endera till en samordnad varudistribution eller till leveranspunkter utifrån kundnummer.  

Kommentus ramavtal gällande hälso- och sjukvårdsmaterial innefattar allt från lättare förband till 

injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/ 

skola och regioner. I ramavtalet ingår också kostnadsfri vägledning och utbildning kopplad till de pro-

dukter som omfattas av ramavtalet. Hälso- och sjukvårdsavtalet är indelat i två avtalsområden (för-

bandsmaterial och sårvård samt hälso- och sjukvårdsmaterial) och OneMed är ensam distributör för 

båda områdena. Exempel på de båda områdena ges här nedan: 

Förbandsmaterial och sårvård 

Förband 

Kompresser 

Häftor 

Tejp 

Bindor 

Bandage 

Fixering 

Plåster 

Sårtvätt 

Första hjälpen-tavlor 

Hälso- och sjukvårdsmaterial 

Handskar 

Skyddsutrustning 

Desinfektionsmedel 

Personliga hygienprodukter 

Injektions- och infusionsmaterial 

Provtagningsmaterial 

Riskavfallskärl 

Instrument 

Inkontinensprodukter 

Medicinska förbrukningsartiklar 

När det gäller samverkansavtalet och den genomsamma upphandlingen via Region Norrbotten finns 

grossisten OneMed med som leverantör för vissa produkter. OneMed erbjuder varje kommun att 

utöka sortimentet gällande produkter som kommunerna har behov av. OneMed erbjuder då tillgång 

till e-butik alternativt upplägg av unika sidor för varje kommun gällande just avtalade produkter. I 

erbjudandet från OneMed ingår tecknande av överenskommelse om varutransporter.  

Under corona-pandemin har även SKL Kommentus ett ramavtal gällande Bristvaror till kommunala 

vård- och omsorgsverksamheter. Avtalet omfattar endast varor som det råder brist på under pande-

min. I ramavtalet är OneMed en del i ett trepartsavtal och fungerar då som en logistikpartner.  

Exempel från andra delar av landet 

Skåne, Gävleborg samt Västerbotten är län där kommunerna själva sköter upphandlingen via grossist. 

I upphandlingen ingår leverans direkt till kommunerna. Västernorrland är ett län där samupphandling 

sker tillsammans mellan Region Västernorrland och länets kommuner. Kommunerna tecknar sedan 

egna distributionsavtal med grossisten. 

I Skåne har länets kommuner egna avtal med leverantörer där transportkostnad ingår. Ingen samver-

kan sker med Region Skåne förutom gällande inkontinens- och nutritionsprodukter där det sker en 

gemensam upphandling. Ett fåtal kommuner har gått ihop och infört en gemensam nämnd men inte i 

samverkan med Region Skåne. Ett medskick från Skåne är att det är kostsamt när kommunerna och 

regionen inte handlar från samma leverantör då produkterna inte alltid är kompatibla med varandra.  

I Gävleborg har Kommunalförbundet ”Inköp Gävleborg” upphört att vara upphandlande myndighet 

för medlemskommunerna från 1 januari 2020 . I och med detta har ansvaret återgått till varje enskild 

kommun att upprätta en egen kravställning och sköta upphandlingen för både produkter och trans-

porter.  
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I Västerbotten har kommunerna egna avtal, vilka tecknats med OneMed som distributör. I avtalet 

ingår transportkostnader till kommunernas verksamheter. När det gäller inkontinensprodukter är en 

samupphandling gjord mellan 14 av länets 15 kommuner. När det gäller ordinärt boende och nutri-

tionsprodukter har Region Västerbotten ansvar för sondnäring och nutritionspumpar då dessa förskri-

vits av regionens dietist. När förbrukningsmaterialet ej förskrivits av dietist sker upphandlingen av 

respektive kommun.   

I Västernorrland sker en samupphandling tillsammans med Region Västernorrland, men kommunerna 

har egna distributionsavtal. Varje kommun har lämnat fullmakt till Region Västernorrland som sköter 

upphandlingen och sluter avtal även för kommunernas räkning. Kommunerna har sedan tecknat egna 

avtal med OneMed som distributör, där transporter och leveranser av materialet ingår. Ett medskick 

från Västernorrland är att det sker en kostnadsökning när produkter köps in som inte finns i redan 

upphandlat sortiment. Andra regioner där samupphandling görs är bland annat Halland, Kalmar, 

Stockholm. 

Frågeställningar att arbeta vidare med 

Här nedan summeras några områden och frågeställningar som kan ingå i en eventuell fortsatt 

fördjupad analys:  

Ett första område att reflektera över är hur patientsäkerheten säkras. I nuvarande samverkansavtal 

om medicinskt förbrukningsmaterial står det att målet med samverkan är att enas om ett enhetligt 

sortiment inom medicinskt förbrukningsmaterial och därigenom säkerställa en obruten vårdkedja 

mellan länets kommuner och Region Norrbotten. Detta ska öka patientsäkerheten samt behandling-

ens kvalitet. En av frågorna man kan ställa sig är hur en individs övergångar mellan regionens och 

kommunernas ansvar säkerställs så att kvaliteten upprätthålls och inte blir en risk för patientsäker-

heten.  

Ett andra område att reflektera över är vilken lösning som kommunerna behöver för försörjning av 

medicinskt förbrukningsmaterial. Hur vill länets kommuner sköta upphandling och beställa medicinskt 

förbrukningsmaterial i framtiden? Vilket alternativt är mest fördelaktigt för kommunerna? Är samupp-

handling med Region Norrbotten värd att bevara eller kan det vara ett tillfälle till förändring? Kan 

ramavtalet via SKL Kommentus utgöra en tillfällig lösning under en utredningsperiod och i så fall på 

vilket sätt? Eftersom hantering och transporter av riskavfall ingår behöver kommunerna ta även detta 

område i beaktande.  

Ett tredje område är vilka konsekvenser som olika alternativa sätt att upphandla medicinskt förbruk-

ningsmaterial får vad gäller kostnader och resurser. En fördjupad kunskap och analys behövs gällande 

avtalen, om kostnader och produkter. Hur påverkas exempelvis kostnaderna för leveranser av 

material och riskavfall om andra lösningar väljs? Vilka kostnader innebär det om inköp behöver göras 

utan avtal? I vilken utsträckning är kommunerna bundna till de leverantörer som avtalet omfattar, och 

om så är fallet – vilka konsekvenser blir det för kommunernas beställare om beställningarna måste 

sker från flera olika leverantörer? Men även, hur kan kommunerna planera för att arbeta resurs- och 

kostnadseffektivt? Är material för inkontinens, nutrition samt diabetes förbrukningsmaterial eller kan 

det räknas till hjälpmedel? 
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Bilaga 1: Prismodell – Samverkansavtal medicinskt förbruknings-

material  
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Bilaga 2: Specificering av respektive avtal 

Diabetestekniska hjälpmedel  

Region Norrbotten tecknar samverkansavtal med Region Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Väster-

norrland  

Avtal giltigt t.o.m:  2021-09-30 

Förlängning: 1+1 år 

Antal avtal:  11 stycken 

Leveransadresser:  Obegränsade.  

Fysioterapiutrustning och förbrukningsartiklar 

Området ingår inte i samverkansavtalet för medicinskt förbrukningsmaterial utan ingår i samverkans-

avtalet för hjälpmedel. Kommunerna har rätt att avropa förbrukningsartiklar från avtalet, såsom 

träningsutrustning, akupunkturnålar, tejp, rörelseträningsprodukter. Därav finns området även under 

medicinskt förbrukningsmaterial.  

Avtal giltigt t.o.m:  2021-08-31  

Förlängning: Nej 

Antal avtal:  8 

Leveransadresser:  Leverans till Länsservice eller till i beställningen angiven adress  

Inkontinensprodukter 

Avtal kommer att tecknas mellan Region Norrbotten och antagen leverantör. Kommunerna omfattas 

av avtalet via fullmakt. 

Avtal giltigt t.o.m:  2022-05-20 

Förlängning: 1+1 år 

Antal avtal:  1 

Leveransadresser:  Länsservice för sjukvårdsinrättningar samt kommunens särskilda boenden. 

Obegränsat antal adresser för ordinärt boende 

IVA ANE Förbrukningsprodukter, del 1  

Upphandlingen avser avtal på IVA/ANE förbrukningsprodukter för leverans till Norrbottens läns lands-

ting samt länets 14 kommuner 

Avtal giltigt t.o.m:  2020-12-31  

Förlängning: Nej 

Antal avtal del 1-2:  46 

Leveransadresser:   Länsservice 

IVA ANE Förbrukningsprodukter, del 2  

Upphandlingen avser avtal på IVA/ANE förbrukningsprodukter för leverans till Norrbottens läns lands-

ting samt länets 14 kommuner 

Avtal giltigt t.o.m: 2020-12-31  

Förlängning: Nej 

Leveransadresser:  Länsservice 
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Laboratorieprodukter, del 1  

Avtal kommer att tecknas mellan Region Norrbotten och antagen leverantör. Kommunerna omfattas 

av avtalet via fullmakt  

Avtal giltigt t.o.m:   2021-12-31  

Förlängning: 1+1 år 

Antal avtal del 1-2:  26 

Leveransadresser:  Obegränsade  

Laboratorieprodukter, del 2 

Avtal giltigt t.o.m:   2021-12-31  

Förlängning: 1+1 år 

Leveransadresser:  Obegränsade  

Medicinska handskar  

Upphandlingen avser ramavtal avseende Medicinska handskar för leverans till Norrbottens läns lands-

ting samt länets samtliga kommuner  

Avtal giltigt t.o.m:  2020-10-31  

Förlängning: Nej 

Antal avtal:  4 

Leveransadresser:  Länsservice 

Nutritionsprodukter  

Upphandlingen avser ramavtal på livsmedel för särskilda näringsmål, nutritionspumpar med tillbehör, 

neonatala produkter samt tekniker för leverans till Region Norrbotten och länets 14 kommuner 

Avtal giltigt t.o.m:  2021-08-31  

Förlängning: 1+1 år 

Antal avtal:  4 

Leveransadresser: Länsservice för sjukvårdsinrättningar samt kommunens särskilda boenden. 

Obegränsat antal adresser för ordinärt boende   

Operationsprodukter förbrukningsmaterial, del 1  

Upphandlingen avser ramavtal på förbrukningsprodukter inom operation för leverans till Region Norr-

botten samt följande 12 kommuner: Arjeplog, Boden, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, 

Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Arvidsjaur och Gällivare nyttjar ej. 

Avtal giltigt t.o.m:  2021-02-28  

Förlängning: 1 år 

Antal avtal del 1-3:  42 

Leveransadresser:  Obegränsade  

Operationsprodukter förbrukningsmaterial, del 2  

Avtal giltigt t.o.m:  2021-02-28  

Förlängning: 1 år 

Leveransadresser:   Obegränsade 
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Operationsprodukter förbrukningsmaterial, del 3  

Avtal giltigt t.o.m:  2021-02-28  

Förlängning: 1 år 

Leveransadresser:  Obegränsade 

Sårvårdsartiklar  

Upphandlingen avser ramavtal på förbrukningsartiklar för sårvård till Region Norrbotten samt länets 

samtliga kommuner. 

Avtalstid:  2021-07-01  

Förlängning: Nej 

Antal avtal:  25 

Leveransadresser:  Länsservice  

 


