Kallelse (Mötesanteckning)

Kategoriråd Hjälpmedel
Mötesdatum:

2020-10-13

Tid:

Kl. 09.00 – 16.00

Plats:

SKYPE-möte

Kallade
Adrian Pettersson
Anette Lundquist - ja
Angelica Andersson - ja
Barbro Frindberg
Birgitta Wallner-Sandberg - ja
Ching Huang - ja
Elin Humlebäck - ja
Eva Valtersson - ja
Fredrik Gunnemyr - ja
Anna-Maria Fredriksson
Hasan Hadizic
Henrik Siipo
Jeanette Riglert - ja
Jennie Gudmundsson - ja
Julian Holm
Katrin Larsson - ja
Linda Andersson
Linnea Wahlstedt
Margaretha Danielsson
Maria Bogar - ja
Maria Nyman Fransén
Mona Lindvall
Monica Gunnarsson - ja
Monica Uverud - ja
Niklas Bergman - ja
Ken Olofsson
Per Wallenhed
Sabina Rydberg - ja
Shadi Karimi
Sofie Grundel - ja
Stephan Lyche - ja
Susanne Tull - ja
Thomas Karlsson
Torbjörn Anderberg
Vera Salman Larheden - ja
Åsa Brohlén
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Agenda

Tid
(ca)

I=
Info
D=
Disk
B=

Ärende/ Anteckning

Besl

Agenda

1.

20 D

Rapport från arbetsgrupp
Låneblankett
Bruksanvisning/användarmanual/snabbguider

10.00

2.

Inledande beskrivande ord (SYN)

10 I

10.20
Uppdaterad
2 juli.

Angivelse av förstoringsgrad i gånger (X) eller dioptrier (D) (SYN)
Förstoring i gånger: upphov i skala där man mäter förstoring i
förhållande till verklighet. Förstoringen varierar i förhållande till
avståndet till det som ska förstoras. Ej lämpligt mått vid kravställning
för förstoringsglas i upphandlingar. Bör däremot användas för olika
typer av kikarsystem (eller andra linssystem).
Förstoring i Dioptrier: en måttskala för en lins ljusbrytande förmåga.
Dioptritalet stiger med ökande brytningsförmåga hos linsen.
(mail från Martin Lingvall 20200702 15:37)

3.
10.30

60 D

MDD/MDR – var står vi idag? (Generellt)
a. Vägen till CE-märket
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/vagentill-ce-market
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/regelverk
b. Vilka krav ställer respektive region?
c. Vilka bevis krävs in?
d. Hur ställer regionerna sig till konsumentprodukter och
upphandling/förskrivning av dessa?
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-4-45.pdf

4.

20 D

Upphandlingsplaner – inställda/uppskjutna upphandlingar
Inlämnade anbud – färre anbudslämnare
Anbudspresentationer – fysiska möten/SKYPE-möten

11.30

5.

Covid-19 – hur har det påverkat upphandlingsarbetet?
(Generellt)

10 I

Föregående mötesanteckningar (Generellt)

45 D

Vitesklausuler (Generellt)

11.50
6.

Vi i Skåne har börjat att se över våra vitesklausuler gällande
leveransförseningar och är nyfiken på hur övriga regioner arbetar med
viteklausuler och leveransförseningar. Vi tar sällan ut vite vid
leveransförsening pga svårigheter att säkerställa godsmottagningen.
Vad har övriga regioner för krav kring leveranser och hur arbetar ni
med leveransförseningar.
Jennie Gudmundsson

13.00

7.

15 D

Rapportering Kategoriråd Hjälpmedel – utmaning (Generellt)
Ett dokument ”Rapportering Kategoriråd Hjälpmedel” finns tillgängligt
att fylla i för den region som önskar ta upp någon specifik utmaning
eller överprövning för diskussion eller har någon viktig information att
förmedla knutet till en specifik upphandling/avtal.
Ifyllt dokument skickas till ordföranden senast 10 dagar före utsatt
mötesdag. Punkt påförs dagordningen.

13.45

Inga specifika önskemål har inkommit men vi går ”laget-runt” ändå.
8.
14.00

10 I

Inledande beskrivande ord (Hörsel)
Rapport från arbetsgrupp
Nytt uppdaterat dokument publiceras.
Arbetsgrupp för inledande beskrivande ord CI och benledda
hörapparater
Rutiner för införande.
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9.

20 D

Hur har produktkrav ställts i aktuella upphandlingar?

14.10
10.

Kravställning hörhjälpmedel (Hörsel)

30 D

Kravställning mjukvara till hörapparat (Hörsel) Niklas Bergman
Hur ska vi kravställa mjukvarorna till hörapparater?
Kan vi skriva in något om E-klient och instruktioner för paketering?

14.30

Vi kan nämligen gemensamt i hörselsverige begära att man ska följa Eklients plan för uppdatering av och kompatibilitet med Windows 10 och
även att man ska paketera/installera enligt de principerna.
Niklas Bergman
2020-10-05
Jag har fått ny info om E-klient och den punkt jag flaggade för och som
är med på agendan.
Vi kan inte ställa kravet på leverantören att levererar färdigt för Eklient eftersom det är Regionerna som skapat E-klient och
leverantörerna har inte tillgång till det systemet.
Det vi kan göra är att vi inom regionerna kommer överens om att
någon paketerar för E-klient och laddar upp det så att andra kan ladda
ner och använda.
Jag har andra frågor kring mjukvaran ändå.
Kan vi ställa krav på den, idag hänger den bara med. Hur
uppgraderingar görs/distribueras, vilka instruktioner som ska följa
med? Något för generella kommersiella krav?
11.

30

Hörapparater med inbyggt uppladdningsbart batteri (Niklas Bergman)
Jag ev. en punkt om laddbart kommande åren. Ekonomi kring det och
hur snabbt det kommer gå att vi får bara laddbara för visst går det dit?
Bifogar en ekonomisk prognos jag gjort för RVN, den innefattar lite kökortning och gissningar från min sida, internt i gruppen tack.

15.00

OBS!!Dokument Prognos hörapparater 2021-2025 bifogas. Får endast
delas i denna grupp!!
12.
15.30

30

Övriga frågor Hörsel (Niklas Bergman. Monica Gunnarsson)
Sen en kul eller skrämmande tanke, Apple och Google som
avtalspartners i framtiden?
https://www.hearingreview.com/inside-hearing/industry-news/appletakes-step-toward-hearing-aid
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https://www.healthyhearing.com/help/hearing-aids/technology
https://www.hearingtracker.com/best-hearing-aids

https://www.youtube.com/watch?v=7ZIjQdOQ0Ek&feature=youtu.be&_cldee=Y
W5nZWxpY2EuYW5kZXJzc29uQHZncmVnaW9uLnNl&recipientid=contact327d3d00277ce7118112001dd8b71d489bfd91f51c374891a54bd5172b1e7cd5&esid=e5090793-08e6-ea11-814900155d8d7e21

Information till andra grupper
Vid behov

Nästkommande möten
Mötestider för 2021 ska fastställas

Välkommen!

Ordförande
Monica Gunnarsson Strategisk upphandlare Koncerninköp
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