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Uppföljning av tagna beslut i Hälso- och
sjukvårdsnämnden våren år 2020
§33 Anskaffning av medicinskteknisk utrustning (HSN 2019/763)
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna svaret på
revisionsrapporten och översända den till Regionstyrelsen.
Rekommendationer:
En granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning har
genomförts. Revisorernas bedömning är att Regionstyrelsen, i
begränsad utsträckning, har säkerställt att arbetet med anskaffning
av medicinteknisk utrustning är ändamålsenlig.
Ett flertal rekommendationer lämnas av revisorerna. De viktigaste
åtgärderna för att möta revisorernas rekommendationer är:


Ett utökat samarbete med Medicin teknik för att jobba mer mot
en ”livscykelhantering” av medicintekniska produkter.



Samarbete med Framtidsbygget för att ta fram en långsiktig
investeringsplan för övergripande behov av medicinteknisk
utrustning i och med flytt till nya lokaler.



Beslut om upphandling av IT-stöd är taget, förberedelser för
upphandling pågår.



Investeringsramen är en godkänd investeringsnivå och innebär
inte beslut om att upphandla enskilda investeringar.
Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder med mera kan leda
till förändrade behov av investeringar och ibland kan
investeringar behöva flyttas fram på grund av långa
upphandlingstider (t ex överklaganden, svårt att få loss personal
för referensgruppsarbete och kravspecificering).



Hälsoekonomiska värderingar kommer ingå som en del i ett
ordnat införande av medicintekniska produkter, vilket är under
utveckling på nationell, regional och lokal nivå.
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Kommentar:
Samarbetet med medicinsk teknik har utökats kraftigt och de gör nu en
bedömning av samtliga investeringsansökningar utifrån om inköpet är nödvändigt
eller om det kan vänta. Ett investeringsråd har implementerats och träffas
regelbundet för förbättrings- och prioriteringsarbete.
Teknikronder ska föregå alla investeringsansökningar, detta görs idag inom vissa
verksamheter men ska utökas till samtliga.
Samarbete med Framtidsbygget gällande investeringar är initierat och kommer
fördjupas.
IT-stöd för hantering av investeringsansökningar är upphandlat, implementerat
och i full drift från och med 2021 års upphandlingar.
Investeringsramen kan i och med det nya IT-stödet nu hanteras mer systematiskt.
Samhällsmedicin finns att tillgå när det kommer till hälsoekonomiska värderingar
men används idag sparsamt.
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