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Syftet med dialogmötet

− Informera om hur långt upphandlingsgruppen kommit i arbetet och 

informera planen för det fortsatta arbetet med en gemensam 

upphandling

− Informera om beslut och förslag till underlag

−Öppna för en dialog med er för att få in synpunkter och input i det 

fortsatta arbetet



Uppdragets genomförande, 
avgränsningar

Den gemensamma upphandlingen 
gäller följande yrkeskategorier 
inklusive specialistutbildningar inom 
hälso- och sjukvården:

▪ Läkare 

▪ Sjuksköterska 

▪ Barnmorska

▪ Röntgensjuksköterska



▪ Upphandlingsavtalet avgränsas till att gälla inköp av hyrpersonal till 

regionernas egna verksamheter/bolag inom hälso- och 

sjukvård. Upphandlingsavtalet gäller inte privata utförare. 

▪ Alla 21 regioner kommer vara anslutna till ramavtalet. De som 

har ett pågående ramavtal ansluter till det gemensamma i takt med 

att det egna avtalet löper ut.



Beslut



Regiondirektörsnätverket
har beslutat

− Att genomföra tillfällig gemensam 
upphandling ”Gemensamt 
genomförande i sin helhet för 
samtligas räkning och i samtligas 
namn”

− Att utse en region till 
Upphandlande myndighet (UM) 
och ombud 

− Att Upphandlande myndighet får 
fullmakt från samtliga övriga 
regioner



Status 
Upphandlingsarbetet följer tidplanen i projektdirektivet

− Avtal- och prisanalyser

− Riskanalyser 

− Utredning av antal delområden 

(2-84st)

− Utredning avtal, fullmakter, UM 

och ombud

− Utredning karenstid

− Påbörjat förslag till förvaltning och 

uppföljning av ramavtalet

− Dialog med SKR och Adda om avtalet

− Dialog med Konkurrensverket, 

Upphandlingsmyndigheten och Skattemyndigheten

− Dialog med Sveriges Läkarförening och Vårdförbundet 

− Nationella dialogmöten med bemanningsmarknaden

− Enskilda dialogmöten med branschorganisationen 

(Almega) och 5 leverantörer

− Dialog med Norge

− Information till varje enskild region av projektledningen

− Nyhetsbrev 1 gång i månaden



Exempel på förslag från 
upphandlingsgruppen



Delområden

2 eller 84 delområden?

Upphandlingsgruppens förslag:

2 delområden

− Läkare

− Sjuksköterskor

Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på ett eller båda 

delområdena.

UTKAST



Tilldelningskriterier för avrop
Avrop skickas ut av behöriga beställare från respektive region

I avropet anges all nödvändig information gällande uppdraget samt senaste svarsdag.

Avropssvar ska minst innehålla:

− Utdrag från HOSP

− Utdrag från IVO

− Konsultens CV

− Eventuella anmärkningar i belastnings- och misstankeregistret

− 2 referenser

Krav på bindande överenskommelse mellan leverantör och presenterad konsult under minst 

3 vardagar. Konsult får endast presenteras av en leverantör per uppdrag.

UTKAST



Tilldelningskriterier för avrop forts.

Tilldelning enligt fördelningsnyckel ”Bäst lämplighet för aktuellt avrop” enligt följande 

parametrar:

− Konsultens kompetens och erfarenhet från avropande verksamhet

− Kontinuitet

− Resultat av referenstagning

Beställaren tilldelar leverantör inom 3 vardagar och meddelar övriga leverantörer att 

uppdraget är tillsatt.

Sker tilldelning senare än inom 3 vardagar måste beställaren kontrollera med tilltänkt 

leverantör så att presenterad konsult fortfarande är tillgänglig.

Orderbekräftelse utfärdas senast 24 timmar från dess att tilldelningen ägt rum.

Speciell hantering vid mycket brådskande avrop.

UTKAST



Kvalificeringskrav

− Volym- och erfarenhetskrav

− Anbudsgivarens medarbetare samt rutin för rekrytering av konsult

− Kvalitetskrav

Avtal kommer att tecknas med de Anbudsgivare som uppfyller 

samtliga kvalificeringskrav

UTKAST



Volym- och erfarenhetskrav

Minst 2 års erfarenhet av konsultbemanning inom hälso- och sjukvård

Under den senaste 12-månadersperioden ha levererat och fakturerat följande:

− Delområde sjuksköterskor - minst 20 000 konsulttimmar sjuksköterskor eller 

barnmorskor till minst 3 olika regioner, kommuner eller privata vårdgivare i 

Sverige

− Delområde läkare – minst 30 000 konsulttimmar läkare till minst 3 olika regioner, 

kommuner eller privata vårdgivare i Sverige

UTKAST



Anbudsgivaren medarbetare och 
rutin för rekrytering av konsult

Anbudsgivarens medarbetare som förmedlar konsulter

− Adekvat kompetens och erfarenhet

− Tillfullo insatt i ramavtalet

− Samarbetsvilja och visat engagemang

Rekrytering av konsult

− Dokumenterade rutiner för rekryteringsprocessen

− Processen ska utföras av person med minst 2 års erfarenhet av rekrytering av 

vårdpersonal

UTKAST



Kvalitetskrav

− Anbudsgivaren ska, senast vid avtalsstart vara certifierad enligt 

ISO9001 eller certifiering från annat oberoende organ med 

likvärdiga krav

UTKAST



Krav på utförande av uppdrag

− Introduktion av konsult

− Konsultens kompetens och erfarenhet

UTKAST



Introduktion av konsult
− Konsult som inte tidigare arbetat eller inte haft uppdrag hos avropande 

verksamhet under de senaste 6 månaderna, ska genomgå introduktion avseende 

t.ex. rutiner, riktlinjer och instruktioner.

− Ersättning till Leverantören utgår ej för introduktionen. Som standard, ska avdrag 

för uppdragets 4 första timmarna göras på fakturan. I de fall avropande 

verksamhet anser att annan introduktionstid är aktuell för uppdraget, framgår 

detta i avropsförfrågan.

− Chef på avropande verksamhet ansvarar för att introduktionen genomförs.

UTKAST



Konsultens kompetens och erfarenhet

Samtliga konsulter ska minst uppfylla nedan krav:

− Svensk legitimation (i förekommande fall specialistbevis)

−Minst 2 års klinisk erfarenhet efter erhållen legitimation (i 

förekommande fall specialistbevis) från avropande verksamhetstyp. 

Erfarenheten ska vara förvärvad i Norden under de senaste 4 åren 

med en tjänstgöringsgrad på minst 50%

UTKAST



Preliminär tidplan

▪ Projektstart feb 

▪ Avtalsanalys april 

▪ Riskanalys maj

▪ Avtalsutformning juni

▪ Delrapport till projektägare aug

▪ RFI okt

▪ Slutversion av annonsunderlag nov

▪ Tilldelningsbeslut mars 2022

▪ Avrop Sjuksköterska 220601-230501

▪ Avrop Läkare 220701-230701



Frågor



Kontaktuppgifter

Stefan.petersson@skr.se Projektledare

Helena.thunblad@skane.se Upphandlare
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