Mötesanteckning

Branschrådet - LOU
Mötesdatum:

2017-05-30

Tid:

Kl. 13.00 – 15.00

Plats:

Centralen, Nya Gullbergsvass konferens

Deltagare
Agnetha Folestad, Capio Lundby Närsjukhus AB
Anders Wallmon, Göteborg Hand Center
Anna Antonelli, WeMind
Daniel Öhman, GHP
Jörgen Månsson, Carlanderska Sjukhuset
Kathe Mandorff, Koncerninköp VGR
Ronnie Pettersson, Art Clinic AB
Staffan Cavefors, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Tomas Bremholm, Koncernstab hälso- och Sjukvård

Övriga deltagare
Malin Wiklund, Koncernstab hälso- och sjukvård

Dagordning

Ärende/ Anteckning

Ansvarig

1.

Inledning – Välkomna

Staffan Cavefors

2.

Anteckningar föregående möte.
Angående punkt 4, privata vårdgivares
deltagande i Sektorsråden. Kompletterande
information - frågan ligger nu hos Hälsooch sjukvårdsdirektören.
Angående punkt 7. Kontaktinformation till
upphandlade avtalspartners. Den
efterfrågande informationen kan komma

Staffan Cavefors
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att delges via den nya externa webben.
Syftet är att informera vårdgivarna om att
Branschrådet finns och vilka kontaktvägar
som finns. Kathe Mandorff återkommer
med en komplett lista som sedan får göras
urval från.
3.

Dagordning
Tillkommande punkter blir fråga om
upphandling Centrumavtalet.

Staffan Cavefors

4.

Uppföljning stormöte 2017-05-24.
Mötesformen var uppskattad. Trots högt
deltagande (49 personer) var det goda
diskussionsförutsättningar och detta
utnyttjades.

Alla

5.

Arbetsgrupp ”Upphandling övrig ortopedi”. Kathe Mandorff/
Uppdraget har nu kommit från politiken och Malin Wiklund
intentionen är att ta del av erfarenheter
från Stockholms Läns Landsting innan
uppstartsmöte planeras in, vilket blir
tidigast till hösten. En preliminär bokning av
datum/tidpunkt görs redan nu.
Arbetsgruppen utökas med Daniel Öhman

6.

Upphandlingen ”Centrumavtalet” – röntgen
Fråga från Jörgen Månsson. Att lägga en så
pass stor upphandling på en enda
leverantör har sina nackdelar vilket belastar
och styr påtagligt. Dessutom försätter det
övriga anbudsgivare i svårigheter att över
tid upprätthålla kompetens och kapacitet
att investera/reinvestera.
Svar på själva frågan (via Kathe Mandorff)
är att behovet finns i centrum och att
nämnderna oftast väljer en enda leverantör
samt att VGR vill nyttja sin egen kapacitet i
första hand. Dessutom kommer ytterligare
en upphandling att göras.
Önskemålet och förslaget från LOUföreträdarna är att så stora upphandlingar
som det varit fråga om ska fördelas på flera
leverantörer.
En tanke kan vara att VGR:s intentioner och
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Jörgen Månsson
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strategier för upphandlingar skulle kunna
tas upp på ett kommande stormöte. Ett till
två tillfällen per år kan vara lagom.
VGR:s nya externa webbsida visas. Länkar
till nyttig information är:
http://www.vgregion.se/halsa-ochvard/vardgivarwebben/ och
http://www.vgregion.se/omvgr/organisation-ochverksamhet/inkop/inkopsorganisation/
7.

Kommande möten
Mitten av oktober, tisdag 17/10, 13-15.

Staffan Cavefors

8.

Mötet avslutas

Staffan Cavefors

Information till andra grupper
Mötesanteckningarna kommer att publiceras på Branschrådets webbplats.

Nästkommande möten
2017-10-17, Nya Gullbergsvass konferens, Centralen kl. 13-15. Kallelse
kommer att skickas ut i god tid innan.

Ordförande

Sekreterare

Staffan Cavefors

Tomas Bremholm

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab hälso- och sjukvård

staffan.cavefors@vgregion.se

tomas.bremholm@vgregion.se
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