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Äldrenämnden 

Uppsägning av 2009 år överenskommelse mellan Landstinget i Uppsala län och länets 
kommuner gällande samverkan kring vissa inkontinensfrågor 

Förslag t i l l beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att överenskommelsen mellan Landstinget i Uppsala län och länets kommuner 
kring vissa inkontinensfrågor sägs upp fr.o.m. m 2013-06-30 

att uppdra ti l l TKL (tjänstemannaberedningen kommuner och landsting) att 
informera respektive huvudmän om uppsägningen 

att TKL ger inkontinenssamordnaren i uppdrag att tillsammans med representanter 
från samtliga kommuner ta fram en ny överenskommelse med samma grand 
men uppdaterad utifrån aktuella uppgifter och data 

Föredragning 
Överenskommelsen mellan Landstinget i Uppsala län och länets kommuner kring vissa 
inkontinensfrågor tecknades 2008 och gäller för tiden 2009-01-01 1 o m 2011-12-31 med 
möjlig förlängning i två år. 
Överenskommelsen behöver nu sägas upp så att en ny aktuell överenskommelse kan tas fram 
för att träda ikraft fr.o.m. 1 januari 2014. Uppsägelse ska göras 6 månader innan avtalet går ut. 
Enligt pkt 11 i överenskommelsen finns noterat - om en part avviker från överenskommelsen, 
föreligger en ömsesidig uppsägningstid på sex månader-. 
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Direktör 
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ÖVERENSKOMMELSE 
mellan Landstinget i Uppsala län och länets kommuner 

gällande samverkan kring vissa inkontinensfrågor 

1. Parter 
Landstinget i Uppsala län (nedan kallat landstinget) och kommunerna i Uppsala län 
(nedan kallad kommunerna). 

2. Inledning och bakgrund 
Sedan 1998 har det funnits ett avtal mellan Landstinget och kommunerna i Uppsala län 
om vissa inkontinensfrågor. Mot bakgrund av att det sedan avtalets ikraftträdande 
tillkommit ytterliga två kommuner i länet samt att antalet externa producenter ökar sades 
avtalet upp 2008 01 29. Tjänstemannaberedningen Kommuner och Landsting (TKL) 
uppdrog til l en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från landstinget och kommunerna att 
utforma förslag till nytt avtal/överenskommelse. 

I författningen SOSFS 2008:1 (M) regleras användningen av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården. Ytterligare författningar finns som styr inkontinensvården. 
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3. Syfte 
Överenskommelsens syfte är att kommunerna och landstinget ska ta ett gemensamt ansvar 
för att uppnå kostnadseffektivitet och kvalitet. Kommuner och landstinget ska genomföra 
gemensam upphandling av inkontinensartiklar innefattande beställningstjänster, produkter 
och distribution till brukaren. Upphandlingsförfarandet leds av Landstinget i Uppsala län i 
samverkan med länets kommuner. 

4. Målgrupp 
Överenskommelsen omfattar personer med urin- tarminkontinens samt urinretention om 
de är anslutna till försäkringskassa och bosatta i Uppsala län och som har eller bedöms 
behöva inkontinensartiklar. Personen ska vara bosatt i ordinärt eller särskilt boende (dvs 
ej inlagd för vård på sjukhus.) 

5. Mål 
Målet är att samverkan mellan huvudmännen ska leda til l att den enskilde upplever 
trygghet och delaktighet. 

6. Värdegrund 
Huvudmännen överenskommer om följande värdegrund: 

• Den enskildes behov är utgångspunkten 
• Berörd personal måste ha god kunskap om förskrivning, användning och 

upphandling av inkontinensartiklar 
• Hög kvalitet på informations, - uppföljnings - och utbildningsaktiviteter 



7. Huvudmännens ansvar 
Ansvarsfördelning enligt gällande ÄDEL -överenskommelse 
Landstingets ansvar: 

• Landstinget har ansvar för tillhandahållande och kostnader för förbrukningsartiklar 
vid inkontinensförbrukare i ordinärt boende som ej regleras enligt nedan samt för 
barn t o m 16 år 

• Tillse att privata entreprenörer följer de rutiner som TKL fastställt for 
inkontinensverksamheten. Entreprenören ska följa det sortiment som upphandlats 
av landstinget och kommunerna i Uppsala län 

Kommunens ansvar: 
• Kommunerna har ansvar för tillhandahållande och för kostnader för 

förbrukningsartiklar vid inkontinens för personer i särskilt boende där kommunen 
har hälso- och sjukvårdsansvaret samt för personer i ordinärt boende med behov av 
hemsjukvård med beräknad varaktighet 14 dagar eller längre i enlighet med 
Ädelöverenskommelsen gällande hemsjukvård. Vid insatser som från första dagen 
bedöms vara av långvarig karaktär tar kommunen ansvar från första dagen. 

• Tillse att privata entreprenörer följer de rutiner som TKL fastställt för 
inkontinensverksamheten. Entreprenören ska följa det sortiment som upphandlats 
av landstinget och kommunerna i Uppsala län 

8. Organisation 
Förutom TKL ska det finnas ett inkontinensråd. Inkontinensrådet leds av en samordnare 
för inkontinensfrågor 

TKL:s ansvar: 
• Vara styrgrupp och uppdragsgivare t i l l inkontinensrådet 
• Utse och besluta om inkontinensrådets sammansättning. I inkontinensrådet ska det 

finnas företrädare för landstinget och kommunerna. 
• Bevaka att intentionerna i överenskommelsen följs genom att kontinuerligt följa 

utvecklingen och ta initiativ till åtgärder vid behov 
• Godkänna inkontinensrådets verksamhetsberättelse och bokslut samt fastställa 

verksamhetsplan och budget 

Inkontinensrådets ansvar: 
• Verka för en ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv anskaffning och 

användning av inkontinensartiklar. 
• Stödja att metoder prövas som innebär att den enskildes behov av 

inkontinensartiklar ej uppstår eller skjuts på framtiden. 
• Årligen erbjuda länets sjuksköterskor förskrivarutbildning gällande 

inkontinenshjälpmedel och urologiskt material. 
• Stödja förskrivarna och i övrigt berörda personalgrupper genom producentobunden 

information och utbildning. 
• Framtagande av underlag och statistik till huvudmännens olika förvaltningar 
• Årligen avge verksamhetsberättelse och bokslut 
• Kvantitativ och kvalitativ uppföljning av verksamheten ska redovisas i bokslutet 
• Årligen upprätta verksamhetsplan och budget 



Huvudmännens ansvar: 
• Gemensamt svara för administrativa kostnader och övriga driftskostnader för 

inkontinensrådet, samordnaren och den gemensamma upphandlingen. 
• För utbildning och fortbildning kan efter särskild överenskommelse kursavgifter 

tas ut. 
• Kommunernas och landstingets hälftenkostnader fördelas i relation till 

kommunernas befolkningsunderlag per föregående budgetår. Landstinget 
fakturerar kommunerna kvartalsvis. Avräkning mot verkliga kostnader för 
verksamhetsåret ska ske senast den 15 februari närmast följande år. 

• Respektive huvudman äger själv att besluta om avgifter för utprovning av 
inkontinenshjälpmedel. Avser en huvudman att avgiftsbelägga utprovning av 
inkontinenshjälpmedel ska överläggningar med övriga avtalspartner upptas. 

9. Information och kommunikation 
Partema kan vid behov överenskomma om gemensam finansiering av vissa 
verksamheter/insatser. 

10. Uppföljning och utvärdering 
TKL ansvarar för att följa upp att samarbetet fungerar i enlighet med denna 
överenskommelse och att riktlinjerna följs. Uppföljningen sker genom dialog med 
inkontinensrådet 
TKL ansvarar för att en utvärdering av överenskommelsen utförs. Den ska vara 
genomförd senast 2010-12-31. 

11. Giltighetstid 
Överenskommelsen om samarbete gäller fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-12-31. Om 
parterna inte säger upp avtalet sex månader innan avtalet går ut, förlängs 
överenskommelsen i två år. Om en part avviker från överenskommelsen, föreligger en 
ömsesidig uppsägningstid på sex månader. 

12. Omförhandling och uppsägning 
Om förutsättningarna för denna överenskommelse varaktigt eller väsentligt förändras, 
äger parterna rätt att skriftligen påkalla omförhandling. Meddelande om detta sker til l 
parternas förvaltningsledningar. Förhandling ska då ske snarast, dock senast en månad 
efter åberopande av omförhandling. För att förändring ska komma till stånd måste detta 
överenskommas skriftligen mellan parterna. 

13. Tvist 
Vid oenighet om tolkning av denna överenskommelse ska frågan i första hand hänskjutas 
till inkontinensrådet. Om parterna inte kommer överens, avgörs frågan av TKL. 

Överenskommelsen är upprättad i tio exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
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SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter 
SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska produkter 
SFS 2002:160 Lag om läkemedelsförmåner 

SOSFS 2008:1 (M) Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
SOSFS 2006:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet 
i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 




