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Granskning - Anskaffning av medicintelrnisk utrustning 

Medicinteknisk utrustning utgör en betydande del av de ekonomiska investeringarna inom hälso- och 

sjukvården. Införandet av ny teknik och processer såsom automatisering, artificiell intelligens och 
sakemas internet (intemet of things) medfår många nya möjligheter, men även risker. Här finns en 
potential att förbättra det kliniska arbetet och patientsäkerheten. 

Då utvecklingen är snabb och det är svårt att framtidssäkra investeringar, är anskaffning av ny teknik 
komplicerad. Det är viktigt att, utifrån kliniska krav och hälsoekonomi eller nyttoeffekt, kartlägga 
behoven som ligger till grund för investeringen. Traditionellt har det varit en utmaning att visa värdet 
och effekten av investeringama. Införandet är ett onuåde som erfarenhetsmässigt, skapat stora 
problem får många projekt. För att ny teknik och digitalisering ska skapa maximal nytta krävs ofta 
nya arbetssätt och processer. 

Revisorema i Region Gävleborg har utifrån sin risk och väsentlighetsanalys beslutat att genomfåra en 
granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning inom Regionstyrelsens ansvarsområde och 
har uppdragit till PwC att genomföra granskningen. Granskningen har besvarat följande 
revisionsfråga: 

Är regionstyrelsens arbete med anskaffning av medicinteknisk utrustning ändamålsenlig? 

Den sammantagna revisionella bedömningen i denna del av granskningen är att regionstyrelsen, i 
begränsad utsträckning, har säkerställt att arbetet med anskaftrung av medicinteknisk utrustning är 
ändamålsenlig. 

Vi bedömer att det till övervägande del finns en investeringsprocess för investeringar samt mål och 
styrande dokument kopplat till anskaffningsprocessen. Vi anser dock att avsaknaden av ett 
investeringsverktyg försvårar möjligheten att få en tydlig och samlad överblick över investeringar 
inom medicinteknik Dessutom finns inte någon funktion som har en övergripande helhetsbild över 
när det är dags göra reinvesteringar. Upphandlingsplanen för 2018 på 117 000000 kr visar att ett 
flertal upphandlingar är flyttade till 2019 ( 48 000000 kr), utan att det finns riskanalyser eller beslut 
kopplat till det. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av några analyser kring 
stickprovskontroll och/eller avtalstrohet då det inte görs, vilket påverkar möjligheten att bedöma om 



processerna efterlevs i verksamheten. Vi bedömer att Medicinsk Tekniks roll i upphandlingsprocessen 
bör stärkas. 

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar 

vi följande rekommendationer till regionstyrelsen: 

• Regionstyrelsen bör skyndsamt initiera ett arbete om en gemensam investeringsplan för 
anskaffuing av medicinteknisk utrustning ·som inkluderar en längre tidsperiod än tre år. 

• Regionstyrelsen bör överväga införande av ett systemstöd för investeringsprocessen. 

• Regionstyrelsen bör säkerställa att det finns underlag för beslut om flyttade upphandlingar 

inom medicinteknisk utrustning och att de föregås av en konsekvensanalys. 

• Regionstyrelsen bör ge Medicinsk Teknik i uppdrag att se över samtliga behov av 
reinvesteringar inom medicinteknik 

• Regionstyrelsen bör tillse att hälsoekonomiska analyser genomförs där det är möjligt. 
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