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1. Verksamhet 
Upphandlingsgruppen är underställd Samverkansnämndens Ledningsgrupp och 
består av medlemmar från sjukvårdsregionens sju regioner och har till syfte att 
 att bidra till ett strategiskt, effektivt och kvalitativt inköpsarbete på lokal, regional 
och nationell nivå.  
  
Gruppens huvuduppgift är att utveckla samverkan inom inköpsområdet samt att 
öka upphandlingskompetensen inom sjukvårdsregionen och synliggöra den 
samverkan som sker inom Sjukvårdsregion Mellansverige.   
   
Den regionala upphandlingsgruppen ska:    
 kontinuerligt analysera möjligheten till nya gemensamma upphandlingar   
 kontinuerligt analysera möjligheten till gemensamma arbetssätt såsom 

processer, metoder, och mallar.   
 vara ett forum för strategiskt, taktiskt och operativt informationsutbyte 

såsom verksamhetsutveckling, lagstiftning, kompetens, rekrytering, 
erfarenheter, specifika upphandlingar etc.   

 möjliggöra nätverkande för sina berörda medarbetare.   
 följa upp upphandlingar där samverkan skett.  

2. Möten 

2.1 Mötesinnehåll 
Regionala upphandlingsgruppen har haft fyra ordinarie möten under 2021 som 
varit digitala. 
 

2.2 Medlemmar 
Markus Liljenroth Upphandlingschef Region Örebro län, ordförande 
Johan Welander Inköpschef Region Gävleborg, vice ordförande  
Mathias Snickar Upphandlingschef Region Dalarna  
Yvette Axelsson Inköpschef Region Uppsala  
Pia-Britt Hildebrand, Upphandlingschef Region Värmland 
Ronnie Svensson Upphandlingschef /Ann-Sofie Lillberg Inköpschef Region 
Sörmland och Västmanland  
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3. Aktiviteter under året som varit 
Aktivitetsplanen för 2021 innefattade följande aktiviteter: 
 

• Samarbeten kring gemensamma upphandlingar: 
 

Benämning   Kommentar   Berörda regioner   

7-klövern   

Upphandling av hjälpmedel   
Upphandling av 
dosdispensering för 
öppenvård    

Dalarna, Gävleborg, 
Sörmland, Västmanland, 
Värmland, Uppsala, Örebro   

5-klövern   
Upphandling av förbruknings-
material till vården samt 
kontorsmaterial   

Dalarna, Sörmland, 
Västmanland, Uppsala, 
Örebro   

4-klövern   Upphandling av läkemedel   Dalarna, Gävleborg, 
Västmanland, Uppsala   

3-klövern   Upphandling av läkemedel   Sörmland, Värmland, Örebro   
 
Utöver ovanstående genomförs årligen även ett 10-tal mindre samarbeten 
mellan 2-3 regioner. Totalt finns ca 240 gemensamma upphandlingar/avtal 
som löpande förnyas genom upphandlingar i samverkan. 
 

• Samordning kring det nationella nätverket LfU (Ledningsnätverket för 
regionernas upphandling): 

o Region Gävleborg och Region Värmland har under året 
representerat vår sjukvårdsregion i Lfu:s styrelse. Region Örebro 
län har växlat representationen för Region Värmland från augusti. 

• Samarbetet inom nationella kansliet för Hållbar upphandling har fortsatt: 
o Regionerna är delaktiga i de respektive utsedda riskgrupperna och 

områden. 
o Region Gävleborg är regionalsamordnare för riskgrupp Livsmedel. 

• Utvärdera och beslutat om det gemensamma utbildningspaketet kring 
kategoristyrning: 

o Omgång 2 har genomförts under året digitalt, samtliga regioner 
deltog. 

• Se över våra rutiner och information regionerna emellan i syfte att 
förbättra strukturer och samverkan: 

o Rutin vid tilldelning har upprättats 
o  Gemensam malltext vid takvolym i samband med gemensamma 

upphandlingar. 
o Handbok för gemensamma Sjukvårdsregionala rutiner har ej 

genomförts. 
o Gemensamt arbete har under 2021 pågått för att finna en rutin i 

samband med behandling av personuppgifter. 
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• Bestämma en kategori att fördjupa oss kring. Där vi kan fördjupa och 
bredda vårt samarbete och genomföra gemensamma 
kategoristyrningsaktiviteter: 

o Frågan om att arbeta med kategori Medicin teknik har föreslagits 
till ledningsgruppen Sjukvårdsregion Mellansverige men inget 
uppdrag har ännu givits. 

• Planera och besluta om genomförande av Regionkonferens 2021: 
o Regionkonferensen 2021 har ej genomförts men är planerat att ske 

under september 2022. 

4. Aktiviteter för kommande år 
Aktivitetsplanen för 2022 

• Fortsatt samarbete kring gemensamma upphandlingar. 
• Samordning kring det nationella nätverket LfU (Ledningsnätverket för 

regionernas upphandling).  
• Fortsatt samarbete i nationella kansliet inom Hållbar upphandling.  
• Utvärdera omgång 2 och planera gemensamma utbildningstillfällen 2022 

för inköpsakademin om kategoristyrning. 
• Fortsätta se över våra rutiner och information regionerna emellan i syfte 

att förbättra strukturer och samverkan i övrigt: 
o Inventera vilka delar av vår gemensamma upphandlingsprocess 

som kan behöva rutin eller mall förtydligande. 
o Fortsätta det gemensamma arbetet med att finna en rutin för  

behandling av personuppgifter i samband med upphandling. 
• Inom ramen för kategoristyrningsarbetet följa upp om 

upphandlingsgruppen ska ges uppdrag att påbörja arbetet med en 
fördjupad samverkan kring Medicin Teknik. 

• Planera och genomföra Regionkonferens 2022 om så är möjligt, aktiviteten 
är beroende av hur utvecklingen av Covid-19 ter sig. 

• Under 2022 kommer sjukvårdsregionen att bidra med 0,5 i resurs i det 
nationella avtalsarbetet med bemanningstjänster inom vården. Här 
kommer upphandlingsgruppen sätta formen för hur återrapportering och 
eskalering av frågor ska ske. 

5. Mål och tidsplan 
Mål och tidsplan för pågående och kommande aktiviteter 
 

• Löpande aktiviteter under 2022 
• Fortsatt samarbete kring gemensamma upphandlingar. 
• Samordning kring det nationella nätverket LfU (Ledningsnätverket för 

regionernas upphandling).  
• Fortsatt samarbete i nationella kansliet inom Hållbar upphandling.  
  
Tidsatta aktiviteter 2021  
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• Utvärdera omgång 2 och planera gemensamma utbildningstillfällen 2022 för 
inköpsakademin om kategoristyrning. 

Kvartal 1 
 

• Starta upp och ta fram process för återkoppling och eskalering för deltagandet 
med resurs i det nationella bemanningsuppdraget. 

Kvartal 1 
 

• Inom ramen för kategoristyrningsarbetet följa upp om upphandlingsgruppen 
ska ges uppdrag att påbörja arbetet med en fördjupad samverkan kring 
Medicin Teknik. 

Kvartal 2 
 

• Planera och besluta om genomförande av Regionkonferens 2022. 
Kvartal 2 
 

• Fortsätta se över våra rutiner och information regionerna emellan i syfte att 
förbättra strukturer och samverkan i övrigt: 

• Inventera vilka delar av vår gemensamma upphandlingsprocess som 
kan behöva rutin eller mall förtydligande.  

• Fortsätta det gemensamma arbetet med att finna en rutin för  
behandling av personuppgifter i samband med upphandling. 

Kvartal 3 

6. Covid-19 samverkan 
 

1. Har ni inom er sjukvårdsregionala gruppering (Sjukvårdsregion Mellansverige) 
hanterat frågor kring Covid-19? 
Svar: Ja 
 

2. Om ja; beskriv det sjukvårdsregionala samarbetet. Om nej, förklara gärna kort 
varför inget samarbete funnits 
Svar: Alla regioner har deltagit i den nationella inköpssamverkans kring 
Covid-19. 
 

3. Om ja på fråga 2; Anser ni att samarbetet bidragit till en bättre hantering än om 
frågan togs enbart inom er egen region? Beskriv goda exempel. 
Svar: Inget specifikt exempel att lyfta förutom att den nationella 
inköpssamverkan bidrar till att kommunicera och utbyta information kring 
både leverantörer och behov. 

 

7. Övrigt 
 

Under 2021 har vi lyckats ha en kontinuitet för gruppens medlemmar. 
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Bilaga 1 – Genomförda upphandlingar 2021 
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