






















Månadsrapport 2018 
Varuförsörjningsnämnden 

April T1 

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Resultatet för perioden visar ett överskott om 203 000 kr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader jämfört 
med budget under perioden. Avropen av förbrukningsartiklar har ökat med c:a 9 mnkr jämfört med föregående års 
jämförelseperiod. 4st upphandlingar är genomförda och avtal har tecknats med 72 st leverantörer. Återbemanning ge-
nomförd med 2st kategoriledare, 1st miljö-kemist och 1st avtalscontroller. Upphandling av FFU avseende framtidens 
logistik för de samverkande regionerna/landstingen är genomförd med sista anbudsdag den 2 maj. Varuförsörjningen 
har förhoppningar om att kunna ta ett tilldelningsbeslut om kommande tredjepartsdistributör under maj 2018. 

Årsprognos Varuförsörjningen 2018 April 

tkr 

Utfall 
acc 
april 
2018 

Utfall 
acc 
april 
2017 

Bud-
get 
acc 
april 
2018 

Bokslut     
2017 

Årsbud-
get     

2018 

Årsprog  
2018 Budget-

avvikelse 
årsprog 

Not 

Externa intäkter 18 282 17 868 16 711 53 097 49 346 50 000 654 
Interna intäkter 6 093 6 089 6 400 17 517 18 098 18 098 0 
Summa intäkter 24 375 23 957 23 111 70 614 67 444 68 098 654 

Lönekostnader inkl inhyrd perso-
nal -5 270 -5 416 -6 352 -16 231 -18 060 -17 000 1 060 
Övriga personalkostnader -121 -49 -144 -343 -400 -400 0 
Material -100 -107 -66 -190 -200 -200 0 
Kassationer/prisdiffar -798 -826 -1 160 -2 569 -3 300 -3 300 0 
Hyror -523 -428 -496 -1 344 -1 500 -1 500 0 
Logistikkostnader -16 214 -14 821 -14 400 -45 459 -42 484 -43 484 -1 000
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Övriga kostnader -1 146 -1 801 -493 -3 483 -1 500 -2 214 -714      

Finansiell nettokostnad 0 26 0 77 0 0 0      

Avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0      

Summa kostnader -24 172 -23 422 -23 111 -69 542 -67 444 -68 098 -654      
                     

RESULTAT 203 535 0 1 072 0 0 0      

                
                

INVESTERINGSVERKSAMHET               

                     
Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0      

Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0      

investeringar i utrustning 0 0 0 0 0 0 0      
                     

            

Ackumulerat utfall             

Tkr 
Utfall 

ackum. 
Budget 
ackum. 

Föreg. 
år 

ackum. 
Avvik. ut-
fall/budg     

   

Intäkter 24 375 23 111 23 957 1        
Personalkostnader inkl inhyrd 
pers -5 391 -6 496 -5 465 1     

   

Övriga kostnader -18 781 -16 615 -17 957 -2     
   

Resultat 203 0 535 0     
   

            

Årsprognos             

Mnkr 

Pro-
gnos 
2018 

Bud-
get   

2018 

Bok-
slut 
2017 

Avvik. 
budg/prog     

   

Intäkter 68 67 71 1        
Personalkostnader inkl inhyrd 
pers -17 -18 -17 1     

   

Övriga kostnader -51 -49 -53 -2     
   

Resultat 0 0 1 0     
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verkliga beho-
ven inom om-
rådet förbruk-
ningsartiklar 
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Har kontrollaktiviteterna i internkontroll planen blivit utförda en-
ligt plan och fungerar dessa, dvs eliminerar/minimerar de respek-
tive identifierad risk? Ja  X Nej 
Om svaret på första frågan är nej: 
Ange vilka brister som har identifierats: 

Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att re-
spektive brist har åtgärdats så att målet uppnås: 



Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-APRIL 17/18
Dgr

Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 82
2017 Kr Kr Kr Kr Kr Kr

Lagerartiklar 31 111 796 51 686 894 23 882 043 26 123 768 33 431 975 166 236 476
Anskaffning 1 708 999 2 299 930 1 100 305 1 366 950 1 619 239 8 095 423
Totalt 32 820 795 53 986 824 24 982 348 27 490 718 35 051 214 174 331 899
Transporter 515 100 515 100 515 100 515 100 515 100 2 575 500
Logistikkostn totalt 3 033 488 4 690 823 2 440 168 2 660 962 3 234 020 16 059 461
Distr% 9,2 8,7 9,8 9,7 9,2 9,2

Dgr
Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 84

2018 Kr Kr Kr Kr Kr Kr
Lagerartiklar 31 962 984 52 581 343 25 066 739 27 979 397 35 238 695 172 829 158
Anskaffning 2 227 421 3 000 261 1 324 405 1 855 051 2 105 318 10 512 456
Totalt 34 190 405 55 581 604 26 391 144 29 834 448 37 344 013 183 341 614
Transporter 515 100 515 100 515 100 515 100 515 100 2 575 500
Logistikkostn totalt 3 143 777 4 742 403 2 532 081 2 907 016 3 330 218 16 655 495
Distr% 9,2 8,5 9,6 9,7 8,9 9,1
Fördelning
Kommentar: Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter

som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffar.
Berth Axelsson
Varuförsörjningen



Logistikkostnad
Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt

2012 11,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70%

2013 9,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80%

2014 9,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50%

2015 10,00% 9,00% 10,70% 10,60% 9,80% 9,80%

2016 9,10% 8,10% 9,50% 9,40% 8,90% 8,90%

2017 April 9,20% 8,70% 9,70% 9,50% 9,10% 9,10%

2018 April 9,30% 8,80% 9,70% 9,70% 9,00% 9,20%
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Förutsättningar och resultat av upphandling 

Upphandlingsgrupp: 362 

Upphandlingens namn: Kateterburen Intervention Neuro 

Diarienummer: VF2017-0016 

Värde: Uppskattat till ca 20 miljoner per år. 

Bakgrund 
Resultat av föregående upphandling: 

… 

Behovsanalys: 

Neurointervention är en specialisering inom intervention (intervention är minimalinvasiva 
ingrepp som sker via blodkärl och mha kateterburen teknik och bildgivande röntgen, som 
alternativ till öppen kirurgi) som endast utförs vid 6 centra i Sverige, varav endast 1 
centrum återfinns inom Varuförsörjningens regioner: nämligen vid Akademiska Sjukhuset 
i Uppsala. Akademiska sjukhuset i Uppsala utför årligen totalt ca 620 ingrepp inom 
området i form av utredningar, kontroller och behandlingar, varav ca 250 behandlingar. 
Exempel på diagnoser som behandlas via neurointervention är stroke, aneurysm och 
arteriovenösa missbildningar (AVM). 

Behovsanalysen, som genomfördes i samråd med referensgruppen, visade att vissa 
behov hade förändrats sedan förra upphandlingen genomfördes:  
- Akryliskt flytande emboliseringsmedel bedömdes numera användas i så pass liten
utsträckning att det inte längre behövde inkluderas i ramavtalet.
- Inget uppdukningsset skulle ingå eftersom det sedan förra upphandlingen har
inkluderats i ett fristående ramavtal, där istället en förnyad konkurrensutsättning (FKU)
för det aktuella uppdukningssetet för neuroröntgen/neuronintervention kom att ske
parallellt.
- Upphandling av closure devices bedömdes kunna flyttas till systerupphandlingen
"Kateterburen Intervention Kärl", eftersom samma typer av produkter används och för
att undvika dubbelupphandling.

Nya behov som kartlades var: 
- Stent-retrivers,
- Hydrofila utbytesledare,
- Ballongguidekatetrar,
- Intermediärkatetrar, och
- Introducers för neurointervention.
Behandlingsteknikerna utvecklas kontinuerligt och dessa typer av produkter har vuxit i
användning sedan förra upphandlingen. Flera av produkterna används för att behandla
akut stroke (blodpropp i hjärnan) medelst s.k. trombektomi, som är en behandlingsform
som har etablerats på allvar under de allra senaste åren.
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Inom detta upphandlingsområde, är den markant största produktgruppen med avseende 
på årlig omsättning intrakraniella coils som används för behandling av intrakraniella 
aneurysm. Då denna produktgrupp utgör uppskattningsvis ca 40 % av ramavtalets totala 
årliga omsättning, diskuterades utformningen av kraven och upphandlingsupplägget för 
denna produktgrupp vid ett flertal möten med vården. 
 
Upphandlingar av intrakraniella coils inom t ex VGR, SLL och Region Skåne studerades av 
kategoriledaren för pris- och kravjämförelse. Det noterades att detta område är starkt 
marknadsstyrt och att priserna därmed är i princip likvärdiga inom Sverige, trots vissa 
variationer i kravställning. 
 
Marknadsanalys: 
 
Dialog mellan leverantör och Varuförsörjningen innan referensgruppsmötena drog igång 
på allvar bedömdes vara en effektiv marknadsanalys. Leverantörsdialog annonserades 
publikt via TendSign och Varuförsörjningens kategoriledare träffade totalt 9 leverantörer 
under ca 1,5 h vardera, då sortiment inom det aktuella området och eventuella nyheter 
sedan förra upphandlingen presenterades och generella tankar kring upphandling av 
denna typ av produkter diskuterades. 
 
Lagar, förordningar, standarder och metoder: 
 
... 
 

Mål 
Sortimentsmål: 
 
Det främsta målet var att öka avtalstroheten, vilket innebar ett flexibelt ramavtal med 
flera leverantörer per produktgrupp. En avgörande orsak till denna strategi var att 
neurointervention är en specialisering som är väldigt nischad och starkt personbunden, 
vilket medför att variation i material måste tillåtas för att möjliggöra bästa medicinska 
resultat.  
 
Nya produktgrupper sedan förra upphandlingen önskades dessutom täckas in. 
Trombektomi identifierades som en ny behandling, där nya produktgrupper borde 
tillkomma. 
 
Ekonomiska mål: 
 
På grund av att få centra i Sverige utför denna typ av ingrepp, är den svenska 
marknaden en mycket liten marknad globalt sett vilket medför att produktpriserna 
bedömdes svåra att påverka i någon större utsträckning. Att inte öka priserna bedömdes 
därmed vara ett rimligt mål.  
 
Fokus på mer konsekvent avtalsuppföljning samt medvetenhet vid avrop borde dock 
kunna bidra till ökad ekonomisk kontroll under avtalsperioden. 
 
Miljömål: 
 
Inga särskilda miljömål sattes, men Varuförsörjningens standardmiljökrav applicerades. 
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Strategiska mål: 
 
Eftersom ett brett sortiment efterfrågades och få av de aktuella produktgrupperna var 
lämpliga föremål för testning under utvärderingsfasen, valdes upplägget att utvärdera 
pris och anta ett minsta antal anbud för ett flertal produktgrupper. För andra 
produktgrupper valdes upplägget att utvärdera bästa förhållande mellan pris och kvalitet 
med utvärderingskriterier för användarvänlighet, där möjlighet att väga in den viktiga, 
dock aningen subjektiva, aspekten "känslan hos operatör under användning" vilken 
ansågs vara avgörande för ett gott medicinskt resultat. 
 
För produktgruppen intrakraniella coils, som både erbjuds och behövs i många varianter, 
ställdes ska-krav på konsignationslager för att möjliggöra en praktisk arbetsprocess. 
 
Viktiga generella krav som ställdes var följande: 
- Anbudsgivaren skall offerera samtliga storlekar/dimensioner ur sitt sortiment inom 
angivna intervall under respektive position. Fler storlekar än inom efterfrågade intervall 
ska offereras om de finns tillgängliga i sortimentet. 
- Samtliga storlekar/dimensioner av respektive produkt (i.e. respektive varumärke) skall 
offereras till samma styckpris, om inget annat anges. 
- Anbudsgivaren får offerera flera produktserier (i.e. flera varumärken) under samma 
position. Varje produktserie (i.e. varumärke) skall hanteras som ett separat anbud. 
 
Krav på orderbekräftelser och maximalt acceptabela leveranstider bedömdes som viktiga 
att både ingå i förfrågningsunderlaget och följas upp under avtalsperioden: 
 
 2.2.5.3 Orderbekräftelse 
 Samtliga avrop bekräftas från avtalsleverantören till avroparen skriftligen 
 och snarast avseende: 
 - mottagande och ordernummer 
 - benämning och artikelnummer 
 - pris och kvantitet (eventuella avvikelser från beställt antal markeras 
 tydligt) 
 - leveranstid (eventuella avvikelser från avtalsvillkoren markeras tydligt) 
 - leveransadress och leveranssätt (vid direktleverans till slutkund) 
 
 2.2.6.1 Leveranstider 
 Avtalade produkter ska vara tillgängliga från avtalets startdatum för 
 leverans från avtalsleverantören till avropare. 
 Leveranstiden för varje produkt anges i artikelspecifikationen med antal 
 arbetsdagar (anges som ett heltal, ej intervall). 
 Maximal acceptabel leveranstid från beställning är för: 
 - Produktgrupperna 50-57 och 60-64: 2 arbetsdagar. 
 - Produktgrupperna 58-59: 3 arbetsdagar. 
 Leveranstiden beräknas från beställningsdagen givet att ordern är lagd före 
 kl. 12.00. 
 

Strategi 
Referensgrupp: 
 
Ursprungligen anmäldes 1 läkare och 2 röntgensjuksköterskor från Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala som referensgrupp utöver 1 kategoriledare från Varuförsörjningen. I 
praktiken var det dock de 2 röntgensjuksköterskorna som primärt agerade kravställare 
och -utvärderare från vårdens sida, och sedan tillfrågades de 3 läkarna som arbetar med 
neurointervention vid specifika spörsmål. 
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Specialistgrupp: 
 
Ursprungligen bildades en styrgrupp bestående av verksamhetschef, produktionschef och 
administrativ chef inom Bild- och Funktionsmedicinskt Centrum på Akademiska 
Sjukhuset. I praktiken var det dock främst ovan nämnda referensgrupp som ansvarade 
för det arbete som har blivit utfört liksom som fattade besluten.  
 
Upphandlingsform: 
 
Öppet förfarande 
 
Tidplan: 
 
Uppstart av upphandlingsprocess:  December 2016 
Avtalsstart för nytt avtal:  1 mars 2018  
 
Resursplan: 
 
Från Varuförsörjningen deltog Ingela Svanäng, kategoriledare. 
 
 
Aktivitetsplan: 
 
December 2016  Uppstartsmöte med styr- och referensgrupp 
Februari 2017  9 st leverantörsdialoger 
Februari 2017  Studiebesök vid behandling på labb 
Mars - November 2017   Utarbetande av förfrågningsunderlag under totalt 
   8 halvdagsmöten med referensgruppen 
December 2017 - Januari 2018 Annonsering 
Januari 2017  1 heldagsmöte med referensgruppen 
   för utvärdering av inkomna anbud 
Mars 2018   Tilldelning och avtalstecknande 
1 april 2018   Avtalsstart! 
 

Avrapportering 
 
Avtalstid:  
1 april 2018 - 31 mars 2020 (24 månader),  
med 24 st förlängningsoptioner à 1 månad vardera  
 
 
Måluppfyllelse: 
 
Ett flexibelt ramavtal med nya relevanta produktgrupper kom till stånd. Se även 
redovisning under rubriken "Resultatet" nedan. 
 
Priserna bibehölls i princip oförändrade, vilket var förväntat utifrån benchmarking och 
valda sortiments- och strategimål. 
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Miljömålen visade sig vara för tufft ställda för produktgruppen "Diagnostiska ledare", då 
alla de eftersökta funktionerna inte kunde erbjudas från marknaden utan att överskrida 
Varuförsörjningens standardmiljökrav (särskilt det kring PVC). Generellt upplevdes det 
svårt att säkerställa vilka miljökrav som var relevanta, då produktserierna liksom 
leverantörerna var många. Likt i andra liknande upphandlingar, hade varken 
leverantörernas produktspecialister eller referensgruppen tillräcklig detaljkompetens 
kring produkternas materialinnehåll för att bedöma på vilken nivå som det var rimligt att 
lägga kraven med skälig tidsåtgång. 
 
Strategiskt lyckades vi uppnå ett upphandlingsupplägg som resulterade i effektiv 
utvärdering. Det obligatoriska kravet på att offerera samtliga storlekar/dimensioner ur de 
offererade sortimenten, visade sig pressa vissa leverantörer och bedömdes till nytta vad 
gäller kostnadskontroll under avtalstiden. Det verkade till stor del vara misstolkning av 
detta senare nämnda kravet som föranledde Strykers överprövning. 
 
Upphandlingsrapport: 
 
Antal anbudslämnare: 11 st 
Antagna leverantörer: 10 st 
 
Resultatet: 
 
Intrakraniella coils    (22 produkter; 7 leverantörer) 
Intrakraniella flow diverters, FD   överprövad av Stryker AB 
Intrakraniella stentar    (5 produkter; 4 leverantörer) 
Emboliseringsmaterial, flytande, icke-adhesivt  (3 produkter; 3 leverantörer) 
Mikrokatetrar     
- 1 röntgenmarkör i spetsen  (13 produkter; 5 leverantörer) 
- 2 röntgenmarkörer i spetsen  (23 produkter; 5 leverantörer) 
- avlösbar spets   (2 produkter; 2 leverantörer) 
Mikroledare      
- diameter .007-.013"   (9 produkter; 4 leverantörer) 
- diameter .014-.018"   (10 produkter; 5 leverantörer) 
Stent-retrievers    
- diameter 3 mm   (4 produkter; 4 leverantörer) 
- diameter 4-6 mm   (7 produkter; 7 leverantörer) 
Intrakraniella ballongkatetrar   
- enkel lumen   (5 produkter; 3 leverantörer) 
- dubbel lumen   (3 produkter; 2 leverantörer) 
Diagnostiska katetrar   (2 produkter; 2 leverantörer) 
Diagnostiska ledare   inga giltiga anbud  
Utbytesledare, hydrofila   (1 produkt; 1 leverantör) 
Guidekatetrar    (3 produkter; 3 leverantörer) 
Ballongguidekatetrar   (3 produkter; 1 leverantör) 
Intermediärkatetrar   överprövad av Stryker AB 
Introducers för neurointervention  (2 produkter; 2 leverantörer) 
 
Totalt innefattar denna kategori 1852 st artikelnummer, varav produktgruppen 
intrakraniella coils står för 66 % av dessa.  
 

Erfarenheter 
Organisatoriskt: 
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De två röntgensjuksköterskorna i referensgruppen har varit tappra och bidragit så 
mycket som de har kunnat. Det var synd att läkarna inte kände ett större engagemang 
för upphandlingen, då en aktivare medverkan av dem på mötena antagligen kunde ha 
kortat ned arbetstiden med kravställandet något. Möjligheten att kunna mötas uppe på 
referensgruppens arbetsplats i form av möten à ca 3 timmar åt gången har varit mycket 
uppskattat av referensgruppen. 
 
Det har fungerat bra att arbeta som ensam resurs från Varuförsörjningens sida, men i 
vissa moment hade det varit fördelaktigt att ha en mer dedikerad kategoriledarkollega 
att bolla strategiska frågor med. Detta märktes särskilt då vi inom referensgruppen 
cirkulerade resonemanget kring hur krav och strategiupplägg för produktgruppen 
intrakraniella coils skulle utformas. 
 
Upphandlingsmässigt: 
 
Samtliga de 9 leverantörer som deltog i leverantörsdialog inkom med anbud, och 
leverantörsdialogerna kändes därmed som väl investerad tid. 
 
Stryker AB inkom med en överprövning (Mål nr 1372-18) på utfallet av 
produktgrupperna "Intrakraniella flow diverters, FD" respektive "Intermediärkatetrar", 
där resultatet hos Förvaltningsrätten får inväntas innan avtal kan tecknas.  
 
Det kan vara värt att fundera över om alla interventionskategorier kan samordnas 
framöver. Det finns vissa produktgrupper som används över organisationsgränserna, 
andra produktgrupper som har många likheter med varandra och slutligen sådant som 
verkligen är ingreppsspecifikt (t ex koronara läkemedelsstentar, coils för neuro 
respektive stentgrafter för aorta). Det märks vid inhämtning av inköpsstatistik från 
leverantörerna att det inte alltid är självklart vilka produkter som hör till respektive 
ramavtal hos oss och det tyder på ett visst överlapp mellan nuvarande kategorier. 
 
 
Förbättringsförslag: 
 
Det är en målsättning att följa upp det tecknade avtalet kontinuerligt under 
avtalsperioden. Krav på orderbekräftelser och maximalt acceptabela leveranstider blir 
viktiga att följa upp för att - åtminstone fram till dess att vi har en väl fungerade e-
handelsprocess på plats - säkerställa att våra avtalsleverantörer håller leveransvillkoren 
och om de inte gör det ska uppmärksammas på detta eftersom leveransproblem är en 
väsentlig tidstjuv för vårdpersonalen.  
 
 
 

Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, 
måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 
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