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Inbjudan till Hearing inför upphandling av enteral nutrition - speciallivsmedel,
förbrukningsmaterial och pump
Koncernstab inköp och ekonomistyrning Region Skåne, bjuder in till hearing inför
upphandling av ovan nämnda artiklar den 3:e september 2020.
Region Skåne har i dagsläget två avtal inom området för enteral nutrition; Speciallivsmedel
inklusive tillbehör för enteral nutrition samt distribution (1600508) samt Pumpar för enteral
nutrition inklusive tillbehör (1700887). Inför nästa avtalsperiod är avsikten att upphandla
dessa med tillkommande ramavtal.
Inför det kommande upphandlingsarbetet vill Region Skåne få information om nya produkter
alternativt produkter som inte finns på avtal idag. Syftet med hearingen är att ge Region
Skåne produktinformation i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och
proportionerligt upphandlingsdokument.
Hearing
Hearingen äger rum den 3:e september 2020 på Dockplatsen 26 i Malmö. Föranmälan krävs
och sker via e-post senast den 31:a juli 2020 till helena.sandgren@skane.se
Det är möjligt att lämna önskemål om tid, men regionen kan inte garantera att önskemålet kan
tillgodoses.
Region Skåne är enbart intresserade av produkter som är nya på marknaden alternativt som
inte finns på avtal idag. Vid anmälan anges därför vilka produkter ni har för avsikt att
presentera. Regionen förbehåller sig rätten att avböja leverantören om andra typer av
produkter än de som efterfrågas anges. Företagspresentationer undanbedes pga. tiden är
begränsad. Produktinformation i elektronisk form för samtliga produkter får dock gärna
skickas in. Sittningar sker separat för speciallivsmedel samt enteralt förbrukningsmaterial och
pump. Träffar sker med en leverantör i taget och respektive leverantör ges mellan 10-30
minuter beroende på hur många produkter som presenteras. Önskar ni presentera produkter
inom båda produktområdena, speciallivsmedel samt enteralt förbrukningsmaterial och pump,
får ni separata tider för det. Tid och vilka produkter som önskas tas del av bekräftas till
anmälare senast den 21:e augusti.
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Vid hearingen efterfrågar vi produktinformation inom följande områden:

Speciallivsmedel

• Sondnäring
• Kosttillägg
• Modersmjölksersättningar
• Metabola sjukdomar
• Berikningar
• Glutenfritt
• Proteinreducerade livsmedel
• Förtjockningsmedel
• Vätskeersättning
• Antisekretorisk faktor
• Laktosintolerans enzymer
• Grenade aminosyror
• Vitamin- och mineraltillskott
Enteralt förbrukningsmaterial och pump för enteral nutrition
• Sondmatningsaggregat
• Matningssonder, enterala sprutor och tillbehör
• Gastrostomisonder
• Gastrostomituber
• Gastrostomiportar, knappar och set
• Pump enteral nutrition och tillbehör
För befintligt sortiment, se följande länkar:
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/hjalpmedel/sortiment/speciallivsmedel/produktlista-speciallivsmedel.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.patientadministration/produktkataloger/enteral_nutrition.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.vardriktlinjer/hjalpmedel/sortiment/speciallivsmedel/nutritionspump/produktkatalog-enteralnutritionspump.pdf
Om ni anser att någon del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds ni
att ange i så fall motivering till detta med tydlig beskrivning av den skada som ni kan komma
att åsamkas genom ett utlämnande. Om uppgifterna begärs ut genomförs en självständig
sekretessprövning med beaktande av vad ni anfört angående sekretess. Endast i undantagsfall
kan hela bilagor eller beskrivningar sekretessbeläggas, varför det är av stor vikt att specificera
de specifika delar/skrivningar/stycken som kan medföra skada vid utlämnande.
Övrig information
Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och därmed inte förpliktigar
Region Skåne till någon upphandling eller annat åtagande. Inlämnad information förpliktigar
inte svarslämnaren till något. Ingen ekonomisk ersättning utgår vid deltagande.
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