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Omedelbar justering 
    

 

Tid kl. 13.00 
 

Plats Franska vägen 10, Kalmar, men huvuddelen av ledamöter deltog på 
distans via Microsoft Teams                                                                        

 

Omfattning § 10 

 

Beslutande Michael Ländin (S) ordförande 
 Ingela Svensson (C) 1:e vice ordförande, deltog på distans   
 Rolf Lindström (M) 2:e vice ordförande, deltog på distans 
 Mathias Karlsson (S), deltog på distans  
 Mildred Persson (M), deltog på distans  
 Marcus Schön (M), deltog på distans 
 Per-Inge Pettersson (C), deltog på distans 
 Agnetha Landberg (C), deltog på distans 
 Christina Lönnqvist (S), deltog på distans 
 Stefan Nyström (M), deltog på distans 
 Lars Ljung (S), deltog på distans 
  

 
Ersättare Magnus Jernetz Gustavsson (M) 
 Eva Folkesdotter Paradis (M), deltog på distans 
   
  
   
   

Övriga Kari Lindén, verksamhetschef KHS 

Närvarande Peter Notini, nämndsekreterare 
 Anna-Malmqvist, enhetschef KHS  
    
 
 

 
Sekreterare  Peter Notini 
 
 
 

 
Justeras  Michael Ländin Mathias Karlsson  
 Ordförande  
 
 
 
 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2020  
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§ 10 Hjälpmedelstransporter och sänghantering i KHS regi 

 

 Handlingar 
 Tjänsteskrivelse 2020-05-12 – ”Hjälpmedelstransporter och sänghantering i 

KHS regi” 
 Kalkyl hjälpmedeltransporter och sänghantering, bilaga 1 

Bakgrund 

I Hjälpmedelsnämndens ansvar ingår enligt avtalet att distribuera, recirkulera 
och reparera hjälpmedel. Sedan starten 2012 har det upphandlats externa 
leverantörer för att utföra distribution av hjälpmedel, samt distribution och  
reparation av sängar. Det har varit ekonomiskt mest fördelaktigt. 
 
Dock har kostnadsutvecklingen för att leja ut uppdragen ökat kraftigt senaste 
åren.  Veckokostnaden för hjälpmedelstransporter har ökat från 4 500 kr 
(2016) till 21 882 kr (2020). Den ekonomiska kalkylen enligt bilaga 1 visar att 
det nu har blivit ekonomiskt fördelaktigt att utföra uppdraget i egen regi. KHS 
kan utföra uppdraget inom befintlig budgetram. 
 
Förutom den ekonomiska aspekten finns flera viktiga fördelar med att utföra 
uppdraget i egen regi: 
- Ökad kvalitet. Genom åren har det varit många avvikelser kring transporter 

och sänghantering. Exempel på avvikelser är felaktiga leveranser avseende 
tid och plats, transportskador, fel säng levererad, felaktigt monterade 
sängar, etc.  
I egen regi kan vi minska antalet avvikelser genom planera/hålla tider 
bättre då vi inte behöver ta hänsyn till andra transportuppdrag. Vi kan 
minska antalet felaktiga sängleveranser och felaktigt monterade sängar då vi 
har aktuell teknisk kunskap om de hjälpmedel vi levererar. 

 
- Ökad patientsäkerhet. Se ovan. En felaktigt monterad säng kan utsätta 

patienten för risk, en säng som inte levereras i rätt tid i samband med 
hemgång från sjukhus kan utsätta patienten för risk. Vi kan lättare hålla 
överenskomna tider och har rätt teknisk kunskap för att undvika felaktigt 
monterade sängar. 

 
- Effektivare administration och minskad tidsåtgången för administration 

kring transporter och sänghantering. Idag måste den externa leve-rantören 
återrapportera all hantering kring sängar manuellt till KHS, därefter 
registreras uppgifterna in i Sesam som hanterar kundorder, lagersaldon och 
inköp. Den manuella hanteringen tar tid och ökar risken för felaktiga 
uppgifter i Sesam vilket påverkar lagersaldon som i sin tur påverkar 
hanteringen av inköp och kundorder.  
I KHS regi sker all registrering direkt i Sesam och utan tidsfördröjning 
vilket minskar risken för felaktiga uppgifter i Sesam och sparar tid. 
Transporter och sänghantering i KHS regi möjliggör också bättre 
samordning och utnyttjande av Sesam kring rutiner för förrådslogistik, 
lageroptimering, inköp och turbilsplanering. På sikt kan KHS förkorta 
ledtider i den interna verksamheten. 
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- Minska miljöpåverkan. Idag sker distributionen av hjälpmedel och sängar i 

separata transporter. I KHS regi kommer transporterna att samordnas, 
vilket innebär en halvering av den miljöpåverkan transporterna medför. 

 
- Ökad flexibilitet. KHS kan vara flexibla om behovet av transporter 

och/eller sänghantering förändras. Vid användande av extern leverantör 
krävs omförhandlingar, eventuellt prishöjningar om behovet ökar. 

 
 

Beslut 

1. Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till att KHS utför 
uppdraget kring hjälpmedelstransporter och sänghantering i egen regi.  

 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________ 


