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Svar på  Revisionsrapport - Anskaffning av medicinteknisk 
utrustning  

Revisorerna i Region Gävleborg har låtit genomföra en granskning av anskaffning 

av medicinteknisk utrustning. Revisorernas bedömning är att Regionstyrelsen, i 

begränsad utsträckning, har säkerställt att arbetet med anskaffning av 

medicinteknisk utrustning är ändamålsenlig. 

Kommentarer 
Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande kommentarer till 

revisionsrapporten och revisorernas rekommendationer 

 

1. Regionstyrelsen bör skyndsamt initiera ett arbete med en gemensam 

investeringsplan för anskaffning av medicinteknisk utrustning som 

inkluderar en längre tidsperiod än tre år 

 

Svar: Kan delvis lösas i och med att vi får ett systemstöd och att vi 

kommer att börja arbeta mer med livscykelhantering kring medicinteknisk 

utrustning på ett mer strukturerat sätt än vad vi gjort tidigare. Arbetet är 

dock i ett tidigt skede men ambitionsnivån finns. Inom Hälso- och 

sjukvården finns ett samarbete med Medicinsk Teknik för att se hur vi kan 

få till ett sådant flöde. Även med Framtidsbygget finns samarbete där vi 

tittar på hur vi kan ta fram en långsiktig investeringsplan för övergripande 

behov av medicinteknisk utrustning i och med flytt till nya lokaler med 

hänsyn tagen till behov av re- och nyinvesteringar. 

Inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns en ambition om att framöver 

samarbeta vid större investeringar. 

 

 

2. Regionstyrelsen bör överväga införandet av ett systemstöd för 

investeringsprocessen 

 

Svar: Region Gävleborgs systemägarråd som prioriterar 

utvecklingsprojekt inom IT-området, godkände i juni upphandling av IT-

stöd för investeringsprocessen. Förberedelser för upphandling pågår. 

  

3. Regionstyrelsen bör säkerställa att det finns underlag för beslut om 

flyttade upphandlingar inom medicinteknisk utrustning och att det föregås 

av en konsekvensanalys 

 

Svar: 2018 underskred Hälso- och sjukvårdsnämnden sin investeringsram 

med 48 mnkr. Detta är dock inte liktydigt med att upphandlingar till 

motsvarande värde flyttades till 2019. Investeringsramen är en godkänd 

investeringsnivå och innebär inte beslut om att upphandla enskilda 
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investeringar. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder med mera kan 

leda till förändrade behov av investeringar. 

En investeringsprocess kan bli utdragen på grund av långa 

upphandlingstider då stämmer inte alltid investeringsplanen som görs för 

våren överens med vad som faktiskt kommer att ske året därpå. Flera 

investeringar som ska ske under innevarande år kan behöva flyttas fram 

till nästkommande år om det blir förseningar i upphandlingsprocesser av 

olika anledningar. Anledningar till långa upphandlingstider kan bland 

annat vara överklaganden från leverantörer och att verksamheten själva 

har svårt att släppa ifrån sig resurser för referensgruppsarbete och 

kravspecificering. 

Diskussioner om att inrätta ett ”kategoriråd” där verksamheterna, 

Medicinsk teknik och controller träffas regelbundet för att stämma av 

investeringslistan förs. 

 

4. Regionstyrelsen bör ge Medicinsk Teknik i uppdrag att se över samtliga 

behov av reinvesteringar inom medicinteknik 

 

Svar: Inom hälso och sjukvårdsnämnden har Medicinsk Teknik detta 

uppdrag tillsammans med verksamheterna men det arbetet kan fungera 

bättre. Ett systemstöd kommer att underlätta den hanteringen. Arbete med 

dessa processer pågår men är i ett tidigt skede. 

 

5. Regionstyrelsen bör tillse att hälsoekonomiska analyser genomförs där det 

är möjligt 

 

Svar: Detta ingår i Medicinsk Tekniks uppdrag. Hälsoekonomiska 

värderingar kommer ingå som en del i ordnat införande av 

medicintekniska produkter, vilket är under utveckling, på nationell, 

sjukvårdsregional och lokal nivå. 
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