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Tilldelningsbeslut. Synhjälpmedel till Hjälpmedel Västerbotten
HSN 257-2021

Sammanfattning
Upphandlingen omfattar ramavtal på synhjälpmedel till Region Västerbotten, Region
Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västernorrland.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Till leverantörer av Synhjälpmedel:
Grappa Polar Aktiebolag, 556357-2766
Individual Computer Applications Göteborg AB, 556573-8746
Insyn Scandinavia AB, 556620-2528
Iris Hjälpmedel AB, 556537-0359
Maxab AB, 556601-8841
Multilens Aktiebolag, 556265-1439
Optileks Aktiebolag, 556190-7576
Polar Print Försäljning Aktiebolag, 556322-3360
Sweatech, 790508-7800
Anbudsområde 12 Kontaktlinser – Standard föreslås avbrytas på grund av inga anbud
inkommit.
Anbudsområde 16 TV-glasögon - Clip on föreslås avbrytas på grund av inga anbud
inkommit.
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Beslut
Följande leverantörer utses
Till leverantörer av Synhjälpmedel:
Grappa Polar Aktiebolag, 556357-2766
Individual Computer Applications Göteborg AB, 556573-8746
Insyn Scandinavia AB, 556620-2528
Iris Hjälpmedel AB, 556537-0359
Maxab AB, 556601-8841
Multilens Aktiebolag, 556265-1439
Optileks Aktiebolag, 556190-7576
Polar Print Försäljning Aktiebolag, 556322-3360
Sweatech, 790508-7800
Anbudsområde 12 Kontaktlinser – Standard föreslås avbrytas på grund av inga anbud
inkommit.
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Anbudsområde 16 TV-glasögon - Clip on föreslås avbrytas på grund av inga anbud
inkommit.
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 Starta upphandling HSN 257-2021
 Överlämnande av uppdrag för genomförande av upphandling av
synhjälpmedel. Fullmakt från Region Norrbotten
 Överlämnande av uppdrag för genomförande av upphandling av
Synhjälpmedel. Fullmakt från Region Västernorrland
 Överlämnande av uppdrag för genomförande av upphandling, Synhjälpmedel.
Fullmakt från Region Jämtland Härjedalen
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Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel till Medicincentrum
HSN 1152-2021

Sammanfattning
Beslut om att inleda upphandling som avser diabetestekniska hjälpmedel,
anbudsområde RT CGM-system fristående och anbudsområde kanyl till insulinpenna.
Upphandlingen genomförs av Västerbottens läns landsting på uppdrag av övriga
upphandlande myndigheter; Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och
Region Västernorrland.
Godkänt fastställande av upphandlingsdokumentation krävs för genomförandet
av upphandling. Upphandlingssekretess råder.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandling får inledas.
Beslut
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandling får inledas.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel. Överlämnande av uppdrag att
genomföra upphandling
 Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel. Överlämnande av uppdrag att
genomföra upphandling
 Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel. Överlämnande av uppdrag att
genomföra upphandling

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-11-11

Beslut om tilldelning av Region Västerbottens Spjutspetsmedel
för kliniskt inriktad forskning 2022-2024
HSN 404-2021

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västerbotten beslutade 2021-04-14 att avsätta
särskilda medel för spjutspetsforskning. Syftet är att säkra Västerbottens och Norra
sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård, och välutbildade medarbetare
på minst samma nivå som i övriga landet. Medlen fördelas till 15 högkvalitativa
projekt, som efter en treårig satsning kan utvecklas ytterligare för att bli, eller fortsätta
vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga.
Totalt inkom 45 ansökningar, varav 13 kvinnor (29%) och 32 män (71%). Vid denna
tionde utlysning beslutas om tilldelning av 15 spjutspetsprojekt, varav 5 projekt
prioriteras speciellt för strategiska satsningar i syfte att stärka konkurrenskraften för
nationell högspecialiserad vård. Varje spjutspetsprojekt tilldelas 3 000 000 kronor för
treårsperioden.
Ett prioriteringsmöte har hållits 2021-09-28 med FoU-chef Region Västerbotten (ordf),
Dekan vid Medicinska fakulteten Umeå universitet (vice ordf), forskningshandläggare
vid FoU-kansliet Region Västerbotten (adj), och sex externa bedömare. De externa
bedömarna har enats om ett gemensamt tilldelningsförslag, genom diskussioner
utifrån deras individuella vetenskapliga bedömning. Jäv har strikt hanterats enligt
gällande praxis.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Totalt femton projekt tilldelas spjutspetsmedel, varav fem för strategiska satsningar för
högspecialiserad vård. Fyra kvinnliga sökande (27%) och elva manliga sökande (73%)
erhåller vardera 3 000 000 kronor för 3-årsperioden (1 miljon kr/år).
Tilldelning av Region Västerbottens spjutspetsmedel för åren 2022-2024 godkänns
enligt upprättat förslag.
Beslut
Totalt femton projekt tilldelas spjutspetsmedel, varav fem för strategiska satsningar för
högspecialiserad vård. Fyra kvinnliga sökande (27%) och elva manliga sökande (73%)
erhåller vardera 3 000 000 kronor för 3-årsperioden (1 miljon kr/år).
Tilldelning av Region Västerbottens spjutspetsmedel för åren 2022-2024 godkänns
enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse, beslut om tilldelning av region Västerbottens Spjutspetsmedel
för kliniskt inriktad forskning 2022-2024
 Protokoll prioriteringskommitté_Spjutspets_2022-2024
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 UTLYSNING REGION VÄSTERBOTTEN SPJUTSPETSMEDEL 2022-2024
 Presentation FOU direktör inklusive förslag till mottagare av spjutspetsmedel
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Yttrande över remissen Vägen till tillgänglighet - långsiktigt,
strategiskt och i samverkan SOU 2021:59
HSN 834-2021

Sammanfattning
Region Västerbotten ges möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Vägen till
tillgänglighet, långsiktigt, strategiskt och i samverkan SOU 2021:59. Delbetänkandet
innefattar förslag till arbete med framtagande av regionala handlingsplaner, stöd till ett
effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att information,
vidareutveckling av överenskommelsen om kömiljarden och förslag på en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning. Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet
framgår att region Västerbotten i ställer sig positiv till stora delar av utredningen men
särskilt lyfter fram några avsnitt där region inte ställer sig bakom utredarnas förslag
och redogör för på vilka grunder regionen ställer sig tveksam till dessa
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Beslut
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 yttrande tillgänglighet
 §115 Yttrande över remissen Vägen till tillgänglighet - långsiktigt, strategiskt
och i samverkan SOU 2021:59
 Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59
 Remissmissiv Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan
 Tjänsteskrivelse Yttrande över remissen Vägen till tillgänglighet - långsiktigt,
strategiskt och i samverkan SOU 2021:59
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Biobanken för navelsträngsblod
HSN 1135-2021

Sammanfattning
Den nationella Biobanken för navelsträngsblod finns vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen. Navelsträngsblodbankens
verksamhet är nationellt viktig för patientgruppen och verksamheten har byggts upp
under lång tid. Under flera år har biobanken finansiererats gemensamt från landsting
och regioner.
Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid
sammanträde den 16 september 2021 beslutat på delegation från styrelsen
att rekommendera regionerna att till Nationella navelsträngsblodbanken betala 0,95 kr
per invånare och år fr.o.m. 1 januari 2022 t.o.m. 31 december 2024. Utbetalning sker
tv gånger om året, juni och december, samt
att respektive region uppmanas att senast 15 november 2021 anmäla till SKR hur
rekommendationen behandlas.
En årlig kostnad per region, i tusentals kronor, vid en solidarisk finansiering av
Nationella navelsträngsblodbanken om 0,95 kr per invånare, innebär för Region
Västerbotten ett bidrag om 254 664 kronor per år. Beloppen avser åren 2022 – 2024.
Sammantaget för dessa tre år innebär det att Nationella navelsträngsblodbanken
erhåller 29 060 019 kronor som solidariskt fördelas mellan regionerna utifrån
befolkningsmängd den 31 mars 2020.
Förslag till beslut
Region Västerbotten beslutar i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners
rekommendation att betala in 0,95 kronor per invånare och år till den nationella
Biobanken för navelsträngsblod under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024.
Beslut
Region Västerbotten beslutar i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners
rekommendation att betala in 0,95 kronor per invånare och år till den nationella
Biobanken för navelsträngsblod under perioden 1 januari 2022 till 31 december 2024.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 Meddelande från styrelsen - Rekommendation om fortsatt nationell
finansiering av biobanken för navelsträngsblod 2022-2024
 Biobanken för navelsträngsblod
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