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Datum 2016-07-12 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samtliga vårdgivare inom 
Västra Götaland 
 

 
 

Information angående distribution av inkontinens- och 
särnärprodukter 
 
 
Sammanfattning 
Möjligheten för patienter att utföra avrop (beställningar) via 1177 har försenats. Därför 
inrättar Västra Götalandsregionen (VGR) en ny supporterfunktion för att möjliggöra 
elektroniska avrop. 
 
OneMed ansvarar för distributionen av inkontinens- och särnärprodukter för alla patienter 
inom Västra Götaland (vidare information om produkter se CLP). Brister i distributörens 
fakturaprocess har föranlett Regionservice, Koncerninköp samt Koncernstab Hälso- och 
sjukvård att genomföra nedanstående åtgärder/förändringar. 
 
 
Avrop (beställningar) utförda av patient/anhörig  
Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter samt Centrum Läkemedelsnära produkter har sedan 
en tid arbetat med att styra över avrop, från ett vårdgivaransvar till ett patientansvar. Denna 
förändring avlastar vården samt kommer att förenkla för patienter och anhöriga genom 
möjligheten till elektroniska avrop via 1177. 
 
Möjligheten till elektroniska avrop via 1177 har försenats vilket har medfört att patientavrop 
huvudsakligen har skett via telefon direkt till OneMeds kundtjänst. Detta medför en ökad 
kostnad för logistik.  
 
Alla telefonsamtal från patienter avseende inkontinens- och särnärprodukter kommer att 
styras till ett nytt telefonnummer inom VGR där patienter kommer att få hjälp med att utföra 
elektroniska avrop. Denna supportfunktion kommer att byggas upp inom ramen för 
Skövdedepåns kundtjänst1 med start 2016-08-01.  
 
Nytt telefonnummer: 010-44 13 160 
 
Se bilaga 1  
 
 
  

1 Västra Götalandsregionens interna distributör för stomi- och diabetesprodukter. 

Postadress: 
Regionens Hus 
405 44 Göteborg 

Besöksadress: 
Lillhagsparken 5 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
post@vgregion.se 

 

                                                 

http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Centrum-Lakemedelsnara-Produkter/
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Fakturaprocessen 
OneMed har stora tekniska problem med att säkra rätt data, efter att fakturaprocess avseende 
inkontinens- och särnärprodukter uppdaterades i samband med avtalet från den 1 maj 2016. 
Detta har tyvärr inneburit att fakturor inte alltid har stämt överens med de detaljerade 
underlagen. VGR har vidtagit åtgärder kring problemet och avkrävt OneMed en lösning 
snarast. 
 
 
Fakturakostnader samleverans särskilt boende Särnär  
Denna tjänst har en hög kostnad och ska därför inte användas. Som en konsekvens av detta 
har denna leveransmöjlighet stängts ned i IT-stödet Sesam LMN.   
 
 
Fraktkostnader 
Under maj månad har OneMed debiterat vissa kommunala verksamheter förmodade felaktiga 
fraktkostnader. 
 
De kvalitetsbrister som framkommit är föremål för utredning och diskussioner förs mellan 
OneMed och VGR för att hitta lösningar. OneMed ska inkomma med förbättringsförslag 
under vecka 28. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Rolf Färnlöf 
Ordförande Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter 
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Bilaga 1 
 
Annons i dagstidningar onsdag 13 samt 26 juli 
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