Interpellation till ansvarigt regionråd

Sjukvården ska fungera - konsekvenser om
leveranserna inte kommer…
Sjukvården i Sverige är av hög kvalitet. Det har dock visat sig att sjukvården är känslig för
störningar. Det moderna logistiktänkandet bygger mycket på ”Just in time” leveranser. På
många håll lagerhålls ej viktiga sjukvårdsartiklar för mer än några få dagar. Detta visade sig få
ödesdigra konsekvenser i några regioner norr om oss där de fick ställa in mängder av
operationer beroende på brist på utrustning.
Huvudorsaken till det stora problemet med dessa inställda leveranser var byte av leverantör till
en ny leverantör, Apotekstjänst, som var oprövad, men som hade lämnat det billigaste anbudet.
Lagen om offentlig upphandling har säkert sina brister. Lagen medger dock att regioner lägger in
kvalitets-, och hållbarhetskriterier och dessutom måste man inte ta det billigaste anbudet, även
om det måste motiveras om regionen väljer kvalitet före pris.
I vår region har vi inte drabbats av samma problem. Det är kanske till och med så att vi hade kunnat
hjälpa Uppsalaregionen och andra drabbade regioner. Frågan är om det i krissituationer som denna
borde finnas någon form av samarbete mellan Sveriges regioner. Det som har hänt har drabbat
många människor hårt och är inte acceptabelt.
Detta får inte hända östgötarna och de politiskt ansvariga finns i vårt regionfullmäktige.
Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:
-

Hur många dagars lagerhållning har vi på våra sjukhus?

-

När vi upphandlar leverantörer av sjukvårdsprodukter vilka kriterier använder vår region
då? Hur gör vi avvägningen mellan pris och kvalitet?

-

Lägger vi alla ägg i samma korg – är vi beroende av en enda större leverantör? Eller ger vi
utrymme för fler mindre leverantörer?

-

Vilka är de kriterier som vi använder för att främja en ekologiskt hållbar framtid?
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