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Information till Norrbottens kommuner angående nytt avtal 
på Inkontinensprodukter 
 

From 20/5 2020 har Region Norrbotten och länets samtliga kommuner ett nytt avtal på 
Inkontinensprodukter.  

 

Avtalstid; 2020-05-20– 2022-05-20, med möjlighet till förlängning på 1+1 år.  

Avtalsleverantör; OneMed Sverige AB 

 
Upphandlingen omfattar bland annat följande produktgrupper: 

 Absorberande engångsskydd - Vuxna och Barn 

 Tappningskatetrar och Kvarliggande katetrar 

 Hygienunderlägg (engångs samt flergångs) 

 Urin- och avföringshjälpmedel 

 Fixeringsbyxor 

 Badkläder - Vuxna och Barn 

 Absorberande underkläder – Vuxna och Barn 

 

Beställning 

 Kommunernas särskilda boenden (SÄBO)  
OneMed levererar inkontinensprodukter till Region Norrbottens förråd Länsservice i 
Boden. SÄBO beställer inkontinensprodukter i beställningssystemet Zpider från 
Länsservice material. Länsservice levererar i sin tur inkontinensprodukter till 
kommunernas särskilda boenden. 

 Ordinärt boende 

Förskrivning av inkontinensprodukter till patienter i ordinärt boende görs i OneMeds 
förskrivarstöd Guide av ansvarig förskrivare och transporteras sedan direkt av OneMed 
hem till patienten. 
Patienten eller eventuellt anhörig kan via OneMeds tillhörande plattform 
vårdtagarportalen sen själva göra avrop enligt förskrivarens ordination samt följa sin 
försändelse från lager till leverans till avsedd adress. 

Observera att fram till genomförd utbildning i Guide så görs förskrivningar precis som 
tidigare! 

 

För mer information gällande behörighet och beställning i Zpider, kan du läsa mer under 

”Anmälan samt förändring av användare inom kommun inom privat vårdgivare”.  

 

Utbildning i förskrivarstödet Guide 

Förskrivare inom regionen och kommunerna kommer att utbildas i Guide med start från början 
på september. Utbildningen kommer att hållas av systemansvariga från OneMed och sker via 
video. Ytterligare info gällande utbildningstillfällen, datum och tider kommer inom snar framtid.  
Efter genomförda utbildningar så kommer sen Guide köras skarpt from 1/10 2020 och 
leveranserna till patient i ordinärt boende övertas i samband med detta av OneMed (i dagsläget 
sköts detta av Länsservice).   

 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Materialportalen/Bestalla-produkter/
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Leveranstid  

 
 Produkter som förskrivs till patient i ordinärt boende görs via förskrivarstödet Guide och 

levereras inom 3 arbetsdagar 

 Leverans på lagervaror som beställs från Länsservice innan kl 14 dagen före kundens 

turbil levereras inom 5 arbetsdagar 

 Leverans på beställningsvaror som beställs från Länsservice levereras inom 7-10 

arbetsdagar 

 

Kontakter 

Vid eventuella funderingar eller problem kontakta;  

Service Direkt; 0920 -712 12 (Alternativ beskriv ditt ärende via C2)  

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

http://insidan.nll.se/Service--Stod/service-direkt/
https://c2s.c2management.se/c2/C2Direkt48.HY54F/?AI&LOGIN=Lansservice

