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1. Välkomna 

Christian Törnqvist hälsade välkommen och meddelade att syftet med 

mötet är att skapa möjlighet att ha en öppen dialog med leverantörer under 

upphandlingens gång. I april tidigare i år hade man ett liknande dialogmöte.  

Christian presenterade sig och berättade att han är från Region 

Västmanland, arbetar som HR-strateg inom kompetensförsörjning och 

modererar mötet idag. Han kommer tillsammans med projektledare för 

upphandlingsprojektet Stefan Petersson och ansvarig upphandlare Helena 

Thunblad att berätta om upphandlingsarbetet och presentera förslag från 

upphandlingsgruppen. Det poängteras att förslagen är utkast.  

Mötet kommer att spelas in för att bättre kunna ta minnesanteckningar vilka 

kommer att läggas upp på SKR:s hemsida ”Bemanningstrend inhyrd 

personal”. Inspelningen av mötet kommer inte att läggas upp på hemsidan.  

Christian presenterade agendan för mötet.  

2. Syftet med dialogmötet 

Christian berättade att syftet med mötet är att beskriva hur långt man 

kommit i upphandlingsarbetet och informera om de beslut som är tagna. 
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Det är viktigt att fånga upp synpunkter och frågor från medverkande under 

mötet.  

Avgränsning av upphandlingen  

Christian berättade att avtalet ska gälla köp av hyrpersonal (läkare, 

sjuksköterskor, barnmorska, röntgensjuksköterska och specialister) till alla 

regioners verksamheter inom hälso- och sjukvård. Upphandlingen gäller 

inte privat utförande även om regionen finansierar detta. Alla 21 regioner 

kommer att vara anslutna till avtalet.  

3. Beslut 

Stefan Petersson hälsade välkommen och inledde med att presentera sig. 

Stefan är projektledare för upphandlingen och utlånad till SKR men till 

vardags jobbar Stefan som verksamhetschef i Västra Götalandsregionen.  

Dialogmötet i våras med leverantörer gav inspel som upphandlingsgruppen 

tagit tillvara på och det är betydande att få träffa och föra dialog med 

leverantörer.  

Stefan berättade att de beslut som har fattats av samtliga Sveriges 

regiondirektörerna ligger till grund för det fortsatta arbetet, beslutet är 

följande:  

▪ Genomföra tillfällig gemensam upphandling ”Gemensamt 

genomförande i sin helhet för samtligas räkning och i samtligas 

namn” 

▪ Utse en region till Upphandlande myndighet (UM) och ombud 

▪ Upphandlande myndighet får fullmakt från samtliga övriga regioner 

4. Status i upphandlingsarbetet 

Stefan meddelade att tidsplanen hålls och att man håller den aktivitet som 

krävs i upphandlingsgruppen. Det finns ett stort engagemang och 

kompetens inom upphandlingsgruppen som består av 15 personer från 8 

från olika regioner.  

Stefan presenterade upphandlingsarbetet och berättade om status för arbetet 

(se PPT). Flertalet av punkterna är ett pågående arbete och kommer inte att 

nämnas mer under mötet. Stefan berättade bland annat om att det gjorts 

avtals-, pris- och marknadsanalyser samt riskanalyser. Det finns en bra bild 

hur riskerna ser ut för de 21 regionerna samt en bra samlad bild av riskerna. 

Utredning om avtal och förslag till förvaltning görs i samarbete med SKR 

Adda. Förutom dialogmöte med bemanningsbranschen så har man fört 

samtal med branschorganisationen Kompetensföretagen. Vidare har man 

vid ett flertal tillfällen haft samtal med Norge och deras Sykhusinköp. För 

fullständig beskrivning av status av upphandlingsarbetet hänvisas till PPT.  
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5. Förslag från upphandlingsgrupp 

Helena Thunblad presenterade sig och berättar att hon i vanliga fall jobbar 

som offentlig upphandlare i Skåne men är inlånad som ansvarig 

upphandlare i detta projekt.  

Det är viktigt att poängtera att de förslag som upphandlingsgruppen arbetat 

med endast är förslag och att medverkande leverantörer är välkomna att 

komma med input till dessa. Förslagen finns i sin helhet i presentationen på 

SKR:s hemsida ”Bemanningstrend inhyrd personal”.  

Förslag från upphandlingsgruppen:  

▪ Två delområden – läkare och sjuksköterskor  

▪ Tilldelning av avrop ska ske enligt fördelningsnyckeln ”Bäst 

lämplighet för aktuellt uppdrag” baserat på ett antal kriterier. 

▪ Upphandlingsgruppen föreslår en bindande överenskommelse 

mellan leverantör och konsult i syfte att beställaren inte ska få 

samma konsult presenterad från flera olika leverantörer för samma 

uppdrag.  

▪ Kvalificeringskrav, det vill säga krav på anbudsgivaren för att 

försäkra sig om att tillräcklig kompetens och kapacitet finns för att 

leverera tjänsten.  

▪ Anbudsgivaren ska ha minst 2 års erfarenhet av konsultbemanning 

inom hälso- och sjukvård.  

▪ Under de senaste 12 månaderna fram till sista anbudsdag ska 

Anbudsgivaren ha levererat och fakturerat minst 20 0000 

konsluttimmar sjuksköterskor och minst 30 000 konsulttimmar 

läkare till minst 3 olika regioner, kommuner eller privata vårdgivare 

i Sverige. 

Anledningen till att kravet på antal timmar skiljer sig åt mellan 

sjuksköterskor och läkare är att för varje jämförbart uppdrag så hyr man i 

genomsnitt in fler antal timmar läkare än sjuksköterskor.  

Helena beskriver vidare de förslag som tagits fram av upphandlingsgruppen 

gällande de krav som ska finnas på anbudsgivarens medarbetare samt rutin 

för rekrytering av konsult. Slutligen redogjordes för de krav på certifiering, 

utförande av uppdrag och premisser kring introduktion av konsult samt 

krav på konsultens kompetens och erfarenhet.  

6. Tidplan 

Stefan berättade att upphandlingsarbetet följer planerad tidplan och att man 

har kunnat utföra de aktiviteter som man planerat. Ytterligare dialogmöte 
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med leverantörer innan RFI – som sedan kommer att skickas ut. Planen är 

ett tilldelningsbeslut från mars 2022 och utifrån de uppgifter som fåtts in 

från regionerna så ska dessa kunna avropa redan från sommaren 2022.  

7. Frågor 

Christian presenterade muntliga och skriftliga frågar via chatten (frågorna 

återfinns sist i dokumentet). Det finns också möjlighet skicka frågor och 

synpunkter till projektledare stefan.petersson@skr.se och ansvarig 

upphandlare helena.thunblad@skane.se.  

Presentatörerna tackade för allas deltagande och engagemang samt 

synpunkter och frågor.  

 

Besvarade frågor dialogmöte 2021-09-07  

- Innebär detta att det kommer vara samma prissättning över hela 

landet? 

Svar: Vi kan inte kommentera pris för närvarande. 

- Varför tillfällig upphandling? 

Svar: Upphandlade myndighet kommer att göra en upphandling på 4 år. 

Enligt lagen om upphandling (LOU) så heter det ”tillfällig” gemensam 

upphandling, det är så upphandlingsformen kallas.   

- Kan vi från bemanningsbolagen också ta del av dessa nyhetsbrev? 

Svar: Nej, eftersom det är pågående arbete så skickar vi endast nyhetsbrev 

till tjänstemännen i regionen.  

- Kommer det finnas krav på miljöcertifiering? Samt kommer det 

finnas någon form av krav gällande geografisk spridning? D.v.s. att 

man inte enbart bemannat region Sthlm, Sörmland och Skåne t.ex. 

utan även erfarenhet av bemanna i norra Sverige.  

Svar: Så som förslagen ser ut nu så kommer det inte att finnas de kraven 

utan det är det totala antalet man har levererat till. Det ska vara till tre olika 

regioner och det förslaget som finns nu så spelar det inte någon roll vilka 

dessa regioner är.  

- Vad innebär medicinsk kompetens? Måste man vara utbildad 

Vårdpersonal? 
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I rekryteringsprocessen har vi sagt att det ska vara medicinsk person som 

bedömer medicinsk person.  

- Har jag förstått rätt att inga specialistläkare eller 

specialistsjuksköterskor förutom barnmorska och röntgen-ssk 

kommer ingå i avtalet? 

Svar: Nej, det gäller alla specialister inom dessa yrkesgrupper.   

- Hur många leverantörer kommer att antas? 

Svar: alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven kommer att 

antas. 

- Är tanken att ha ett dynamiskt inköpssystem som gäller i fyra år eller 

är tanken en ordinarie upphandling med fast antal leverantörer i fyra 

år? 

Svar: Tanken just nu är att det inte kommer att vara ett dynamiskt 

inköpssystem utan det kommer att vara ett vanligt förfarande (förenklat 

förfarande). 

- Anses FR2000 vara likvärdigt ISO 9001? 

Svar: Finns inget svar i nuläget utan det får vi undersöka.  

- Tilldelningen baseras på resultat av referenstagning. Innebär detta 

att varje chef på en verksamhet ska ta referenser på de presenterade 

konsulterna, eller att bemanningsföretagen ska skicka med 

referensutlåtanden? 

Svar: I själva rekryteringsprocessen tar leverantörer två referenser. I 

presentationen förmedlar man referensernas kontaktuppgifter till 

beställaren. Beställaren tar kontaktar referenserna och detta kommer att 

vägas in i fördelningsnyckeln.   

- Vad innebär det att avropsperioden är 1 år? Uppfattade det som att 

Helena nämnde att upphandlingen gäller för 4 år. 

Svar: Upphandlingen kommer att gälla max 4 år, 2 år med möjlighet till 

förlängning ytterligare 1+1 år. Denna fråga skulle kunna handla om den 

PPT-bild där det berättas om att man avropar inom en ettårsperiod. Alla 

regionerna kommer inte att kunna ansluta till avtalet samtidigt utan det 

kommer att dröja ett till två år innan alla är anslutna.   

- Kommer man tillåta underleverantörer? 
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Svar: Ja! 

- Kvalitetskrav - Är det korrekt uppfattat att enbart ISO9001 som 

kommer att vara kvalitetskrav? 

Svar: Nej, kvalitetskrav kommer att vara ISO9001 eller de som bedöms 

som likvärdigt.  

- Kan Stefan utveckla svaret gällande medicinsk personal, innebär det 

att man måste ha minst en behörig per bemanningsbolag? 

Svar: I rekryteringsprocessen ska det finnas med en medicinsk personal.  

- Kommer nya bolag kunna ansluta till avtalet löpande eller enbart vid 

särskild upphandling? 

Svar: Inga nya bolag kan ansluta, det kommer att vara ett enkelt förfarande 

enligt LOU.   

- När ni mäter kontinuitet som lämplighet vid tilldelning av ett avrop, 

hur ser ni på kontinuitet utöver den specifika avropstiden? Då vissa 

kandidater kan utöver tiden ge mycket bättre kontinuitet men inte för 

ett specifikt avrop? 

Svar: Presentatörerna förstår inte frågan, utveckla gärna.  

- Har vi förstått det rätt att det i nuläget inte ser ut att ställas krav 

angående kollektivavtal/auktorisation? 

Svar: Kan inte ge svar. Innan RFI går ut så kommer ett nytt dialogmöte för 

att ta upp de punkter som vi inte tar upp idag.  

- Att köparen ska ta referenser fungerar generellt sett väldigt dåligt. 

Ett fåtal köpare har idag detta system och det leder till hög belastning 

på referenser och utdragna tilldelningsprocesser.  

Svar: Det är inte i varje enskilt fall som vi ska ta referenser utan det är så 

att det ska finnas möjlighet att ta referenser. Det kan finnas specifika 

medicinska frågor där man behöver ta en djupare referenstagning. 

Exempelvis så vill en läkarchef ta referenser om man tar in en 

specialistläkare.  

- Det kommer vara svårt för en leverantör som idag mest är fokuserad 

på tex läkare att också få leverera sjuksköterskor när kravet är 30.000 

tim på både läkare och sjuksköterskor. Kan man istället tänka sig att 
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en leverantör som uppfyller tex 50.000 timmar av endera kategori kan 

få avtal på både sjuksköterskor och läkare? 

Svar: Som förslaget ser ut idag har vi två olika kategorier och det är 20 000 

timmar och 30 000 timmar.  

- Ni har ett likadant möte imorgon, kommer vi att kunna ta del av de 

frågor och svar som ställs i det mötet? 

Svar: Minnesanteckningar kommer att finnas på hemsidan för båda mötena.  

- ISO9001- Är det det ENDA kvalitets-kravet ni kommer att ställa eller 

är det fler kvalitetskrav? ISO var det enda ni nämnde i 

presentationen!  

Svar: Vi kan inte svara på idag om vi kommer att ställa ytterligare 

kvalitetskrav. De kraven vi har tittat på hittills är ISO9001. 

- Kommer priserna kunna diversifieras beroende på region eller vara 

samma i hela landet? 

Svar: Det kan vi inte svara på i dagsläget.  

- Varför är det krav på fler timmar på läkare än på sjuksköterskor? 

Svar: Det var något vi fångade upp när vi hade dialog med 

bemanningsbolagen. En inhyrd läkare gör generellt fler timmar på varje, 

jämförbart uppdrag, i förhållande till en sjuksköterska. Vi har därför tagit 

intryck av det och kravställer på fler timmar läkare för att göra kravet 

likvärdigt.  

- Hållbarhet och FNS global mål under punkt 8 handlar om 

anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. När det gäller detta så 

är det viktigt att ha kollektivavtal och ordning och reda för de 

människor som jobbar. En tredjedel av alla 

komptensföretag/bemanningsföretag har inte kollektivavtal. Det 

betyder också att många bolag inte betalar in sociala avgifter eller 

pensionsavgifter för sjuksköterskor, vilket blir kostsamt. Det vill jag 

skicka med igen eftersom vi tycker att det är viktigt och vi vet att 

Vårdförbundet tycker det är viktigt.  

Det hållbara och kopplingen till kollektivavtal. Det går att vikta 

auktorisation i utvärderingen och då får man ordning och reda, 

uppföljning och kollektivavtal på köpet  
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Kvalitetskrav och ISO 9001 – hur tänker ni koppla det till nya standar, 

hur tänker ni följa upp? Viktigt att det blir efterlevnad, det kommer 

att vara omöjligt att göra uppföljning om alla bolag uppfyller 30 000 

timmar (största delen av marknaden är läkare så det är bra att det är 

högre krav på timmar där). Viktigt att leverantörer som uppfyller alla 

skallkrav behöver ha efterlevnadskoll. Medskick är också det globala 

målet nr 8 och att tänka runt ett hållbarhetsperspektiv. Exempelvis är 

det viktigt ur ett hållbarhetsaspekt hur man fraktar konsulter runt om 

i landet.  

Svar och kommentar: Vi tittar på hur en förvaltning och uppföljning av 

avtalet ska fungera och vi tar med synpunkterna som ett medskick.  

- Kommer bemanningsenheterna inom skl att förstärkas? Samtliga 

godkända anbudsgivare blir godkända vilket förhoppningsvis innebär 

många leverantörer, ytterligare arbetsuppgifter för inköpande 

bemanningsenhet med svarstid inom 3 dagar. Kommer det att vara 

möjligt? 

(Frågan fick inget svar) 

- Introduktionstiden på 4 timmar. Är det enbart verksamhetschefen 

som gör bedömningen om mer introduktion krävs? Det viktiga bör 

vara att konsulten känner sig trygg på avdelningen och upplever att 

denna kan utföra ett patientsäkert arbete, om då konsulten upplever 

att den behöver 2 dagars introduktion bör det finnas utrymme att få 

detta oavsett vad verksamhetschefen gör för bedömning? 

Svar: Behöver personen mer introduktion så kommer leverantören få stå för 

den introduktionen. Uppdragen bygger på att leverantören ska ha 4 timmars 

introduktion med konsulten. Skulle det behövas 8 timmar så kommer det 

fortfarande vara leverantören.  

- Gällande kontinuitetsperspektivet vid tilldelning av kandidat, då 

kontinuiteten är väldigt viktig, kommer ni i denna upphandling på 

något sätt väga in konsultens framtida tillgänglighet utöver vad som 

erbjuds för det specifika avropet? Vi som bolag tror att väga in detta 

hade kunnat bidra till ökad kontinuitet, bättre tilldelningar m.m. 

Svar: Vi har inte fördjupat oss kontinuitet i den här upphandlingen utan det 

vi presenterar idag är en grovskiss av hur vi tänker.   
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-Kommer man jobba enhetligt med en och samma vitesmodell för alla 

regioner eller kommer det urskilja sig per region? 

Svar: Vi redovisar inte den punkten idag. 

- Hur tänker ni kring uppföljning av detta avtal /leverantörer? Dvs. 

hur utvärderar ni om leverantörer levererar som tänkt (när avtalet väl 

är igång)? Vilka utvärderingskrav kommer ni följa upp kring? T.ex. 

hur många timmar som levereras, eller om nån levererar 

vårdkonsulter av bra/bristande kvalité osv? Och kommer leverantörer 

ev. kunna uteslutas om leverantörer inte uppfyller dessa (löpande 

under avtalstiden)? 

Svar: En modell kommer att komma vad gäller förvaltning av avtalet.  

- Stämmer det verkligen att det är fler timmar inhyrda läkare än 

sjuksköterskor. Omsättningsmässigt, ja på läkare, de kostar mer 

/timme. Men antal timmar, vet ni det? 

Svar: Ja!  

- För närvarande är det sex regionala upphandlingar som är avbrutna 

pga. överprövning, hur tar ni vara på erfarenheterna från dessa? 

Svar: Vi är medvetna om risken för överprövning och ett sätt att motverka 

detta är att vara transparanta, dialogmötena är en del av det. Vi tittar på vad 

är det för beslut som har kommit i domstolarna så att vi kan ta lärdom av 

dessa. Vi hoppas att det inte ska bli överprövning. Vi vet inte hur utfallet 

blir förrän vi ser det aviserade underlaget och hur tilldelningen är. 

- Kravet på att samtliga konsulter ska ha fyra timmars intro oavsett 

erfarenhet och tidigare kontinuitet efter en 6-månaders frånvaro är 

något som vi historiskt sett försvårar tillsättning av uppdrag i en 

otroligt hög grad. Region Västernorrland är ett skräckexempel. Menar 

ni verkligen att det gäller samtliga konsulter som inte arbetat i 

regionen inom 6 månader, oavsett kompetens och erfarenhet?   

Svar: Ja, det ska räcka med 4 timmars introduktion. När vi suttit i 

upphandlingsarbetet med representanter från många olika regioner så har vi 

enats om en lägstanivå på 4 timmar. Det kan behövas längre introduktion 

vilket kommer i stå i förfrågningsunderlaget.  

- För företag som jobbar med leverans av vårdpersonal i Skandinavien 

och har leverans i tre länder vore det bra att kunna visa sina 
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leveranser som företag i Skandinavien och inte bara Sverige. 

Leveranserna är likvärdiga och kan påvisa företagets kontinuitet och 

leveranskraft. Kan det övervägas att man kan ta med 

leveranskapacitet i dom nordiska länderna? 

Svar: Så som förslaget är formulerat idag så är det 20 000 timmar 

respektive 30 000 timmar i Sverige som gäller.  

- Vad avses med en medicinsk utbildad personal i 

rekryteringsprocessen? 

Svar: Vi tar med oss denna kommentar.   

- Förlåt, jag uppfattar inget svar på många av frågorna som ställs?  

Svar: Förtydliga gärna vilka frågor som har missats.   

- Nej, vi menar att om en konsult arbetat 20 år inom Region 

Västernorrland, men inte de senaste 6 månaderna, måste den 

konsulten fortfarande gå introduktion? Förtydligande: Denna konsult 

bör rimligen inte behöva gå någon introduktion!  

- Både Region Kalmar och Region Örebros upphandling av läkare 

avbröts pga. utvärderingsmodellen, "Antal fakturerade timmar" med 

hänvisning till två domar där HFD fastställt vid utformning av 

utvärderingsmodeller är det väsentligt att priskonkurrensen inte 

begränsas. 

Svar: Vi tar med oss denna kommentar.  

- Hur förväntar ni oss att vi ska hålla konsulten låst vid en 

presentation i 3 dagar? Vad ä syftet med denna regel?  

Svar: Det är för allas skull! Leverantören ska försäkra sig om att konsulten 

inte går till ett annat bolag och beställaren ska försäkra sig om att konsulten 

inte blir presenterad från flera bolag.  

- Vad är det för kompetensmässig skillnad bedömer ni gällande 

erfarenhet av sjuksköterska bemanning antal timmar, motsvarande 

läkarbemanning antal timmar.  

Svar: Vi gör ingen värdering om att det kompetensmässigt är svårare att 

rekrytera en läkare i jämförelse med en sjuksköterska. Bakgrunden är att 

det på ett jämförbart uppdrag, tjänstgör läkaren fler timmar än en 

sjuksköterska. Det är bl a vanligt att en läkare under sin tjänstgöringsvecka 

också arbetar jour För att likställa en leverantörs erfarenhet, där en bara har 
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levererat läkare och den andra sjuksköterskor har vi funnit det skäligt att 

krav ställa på olika antal timmar.   

- Gällande att enbart en leverantör får presentera kandidat. Det är 

idag ett problem att enskilda konsulter har anställningar hos flera 

leverantörer och det kan vi som leverantör vara omedveten om. Det 

resulterar ibland i att samma kandidat presenteras av olika bolag. Hur 

löser man detta? Blir det i ert förslag så att den  leverantör som först 

presenterar kandidaten som får dessa 3 dgr på sig? 

Svar: Förslaget är att den konsult som är presenterad av flera olika bolag 

kan riskera att uteslutas från det aktuella avropet. Konsulten utesluts alltså 

från att vara presenterad. Just för det specifika uppdraget så ska konsulten 

enbart vara knuten till ett bolag. Konsulten och bolaget ska här ha en 

överenskommelse innan konsulten presenteras för ett specifikt uppdrag.  

- Jag kan inte se att denna regel på något sätt motverkar det ni 

beskriver. Om sjuksköterskan vill bli presenterad för flera 

uppdrag/regioner kommer denne fortfarande att bli det, det ligger 

utanför vår kontroll och kravet ni ställer är kommer inte avhjälpa 

detta. Det kan dessutom hända mycket utanför problematiken ni 

beskriver (närstående blir sjuk som exempel) som gör att man inte 

finns tillgänglig trots att vi "säkerställt" detta!  

Svar: Det är tillåtet att konsulten blir presenterad för flera olika uppdrag så 

länge inte konsulten blir presenterad för samma uppdrag från flera olika 

leverantörer. Vad gäller sjukdom så finns det inget färdigt förslag än, det 

kanske vi kan presentera på nästa dialogmöte.   

- Förstod inte helt svaret på tidigare fråga. Kan det övervägas att man 

kan ta med leveranskapacitet från dom nordiska länderna?  

Svar: Förslaget som det ser ut idag är att det är 20 000 timmar på 

sjuksköterskor och 30 000 timmar på läkare i Sverige. Enligt LOU har man 

dock rätt att åberopa annans bolags kapacitet.  

- Vanligtvis är det bemanningsföretaget som presenterar en konsult 

utan att vidtala konsulten. Det är hårt att straffa konsulten i fråga för 

detta när det är bemanningsbolaget som ofta skapar problemet. Bättre 

att ställa krav att leverantören har vidtalat sjuksköterskan/läkaren 

och i de fallen så inte skett så utesluts eller straffas den leverantör som 

presenterat en sjuksköterska utan sjuksköterskans tillåtelse!  

Svar: Om konsulten presenteras för samma uppdrag från flera olika 

bemanningsbolag kan konsulten utesluts.  
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- Vissa företag presenterar en massa läkare till olika uppdrag utan att 

läkaren gett sitt medgivande. I så fall riskerar en läkare bli utesluten 

på det fel som bemanningsföretag har gjort. Det är inte rätt mot 

aktuella läkare att bli utesluten pga. att något/några företag tillåter sig 

presentera ett namn bara för att få uppdraget? 

Förslag: Om regionen/beställaren begär det så ska leverantören visa upp 

den här överenskommelsen mellan konsult och leverantör.  

- Det finns redan idag bra lösningar på hur man "låser" en konsult vid 

en presentation, att man t.ex. får signera en presentations-bekräftelse 

innan inskickad presentation där det står vilka villkor som gäller vid 

en presentation. 

Svar: Det är i de banorna tankarna har gått när vi arbetet med detta.  

- Om man i nuvarande företag inte har levererat läkare upp till 30 000 

timmar, men ledning i företaget har ca 50 års samlad erfarenhet av 

läkarbemanning och sjuksköterskebemanning, så finns ju ändå 

erfarenheten och kompetens i företaget. Förstår därför fortfarande 

inte kravet på antal timmar.  

Svar: Kvalificeringskrav om antal timmar är en försäkran om att 

leverantören har så pass hög kapacitet att den kan leverera till regionerna.    

- Överenskommelsen som ska finnas mellan bolag och konsult, är 

denna standardiserad från SKR eller ansvarar varje respektive bolag 

för att ta fram en sådan? 

Svar: Det kommer inte att finns någon standard, om man har exempelvis 

mejlkorrespondens så skulle detta godkännas.  

- Avseende uppsägningstid efter tilldelat avrop från regionen, så har 

många regioner att dessa kan säga upp konsulten på väldigt kors 

varsel, samtidigt som dem privata aktörerna inom vården går med på 

en månads uppsägningstid, vilken är densamma uppsägningstid som 

konsulten ofta har. Detta ger de privata aktörerna en 

konkurrensfördel. Hur ser regionerna på detta? 

Svar: I upphandlingsgruppen har det konstaterats att det ser lite olika ut i 

olika delar av landet. Vi tar detta som ett medskick.   

- Finns det någon tanke på att lösa problemet med SITHS-kort nu när 

ni gör en nationell upphandling? Tex ett SITHS-kort/e-tjänsteleg som 

fungerar i hela landet men att varje beställare kan addera aktuell 

behörighet på befintligt kort?  
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- Flera regioner kan inte använda våra konsulters SITHS-KORT som 

är Loa3 och utställda via Svensk E-identiet. Hur ser ni på detta 

problem? Då de inte går att utnyttja hos regionerna så det skapar 

mycket extra kostnader i onödan. 

Svar: SITHS har vi med i upphandlingen och vi har kontakt med 

samordnaren på nationell nivå vad gäller detta.  

- Hur kommer ni kontrollera att företaget har levererat 30 000 

timmar. Senast i Kalmar upphandling lag t.ex. anbud och uppfyllde 

antal timmar. Men enligt företagets årsomsättning skulle de ha klarat 

endast ett par tusen timmars levererat uppdrag. Är det fritt att skriva 

hur många timmar som helst utan att man verkligen har möjlighet att 

kontrollera att det stämmer? 

Svar: vi kommer kräva dokumentation av detta. Anbudsgivaren behöver 

redovisa var den inhämtat de här timmarna.  

- Gällande priset! Jag vet att ni inte ska gå igenom det, men är ni inne 

på en prismodell som varierar över landet eller lutar ni åt ett fast pris 

över hela landet? 

Svar: Vi nämner inget kring pris idag.  

 

Synpunkter från dialogmöte 2021-09-07 

- 30.000 timmar är en relativt hög nivå, vilket indikerar en viss 

favorisering av stora bolag. Leveranssäkerhet kan ju också uppnås om 

många leverantörer antas. 

- Men krav på medicinsk kompetens på konsultcheferna är väldigt 

högt ställt krav. Vi har konsultchefer med över 19 års erfarenhet av 

bemanning inom vård och omsorg. Är det här helt utraderat som 

kompetens? 

- Det låter jättekonstigt om man ska kunna använda referenstimmar 

inom sjuksköterskebemanning för att kvalificera sig till 

läkarbemanning. Det är två olika områden och skiljer sig såpass att 

det inte går att jämställa med varandra på det sättet. 

- Det kommer att ske en stor utslagning och duktiga leverantörer som 

idag arbetar med specifika regioner och specialiteter. 

- Behovet av sjuksköterskor är på senare år större än inom 

läkarbemanning. Volymkravet därmed lite skevt. 
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- Det är också intressant att ni ta fram en gemensam 

introduktionschecklista. Det varierar mellan regioner och enheter hur 

man väljer göra introduktion. Exempelvis behöver man ta med 

riskanalys och handlingsplaner från det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

- Det bästa vore om introduktionen var upp till verksamheten i samråd 

med tilltänkt konsult och att verksamheten och leverantören alltid står 

för 50% vardera av introduktionstiden 

- Eftersom det är patienter som har rätt till en god och säker vård är 

det viktigt med höga kvalitetskrav på de personer som skall förmedla 

konsulter då vi alla ofta både läser och hör om fler läkare som inte har 

rätt medicinsk kompetens för uppdraget eller brister på annat sätt i 

utförande så patientens rätt till en god och säker vård måste vara 

utgångspunkt.  

- Detta med medicinsk kompetens har varit återkommande inom flera 

större upphandlingar och har då varit gällande att det ska finnas en 

utbildad sköterska tillgänglig för de konsultchefer som arbetar mot 

sjuksköterskor, samt att det ska finnas en läkare tillgänglig som 

medicinsk kompetens för läkarbemanningen. Detta för att kunna 

agera kvalitets-stöd med komplexa IVO-anmälningar eller liknande. 

Tolkar jag det rätt att det är något liknande ni tänker er?  

- Tre dagars låsning av konsult är bra för att alla parter - Bra initiativ 

- 3 dagar är rimligt om det inte finns betydande viteskrav kopplat till 

detta 

- Gällande medicinsk utbildad personal; Fast det handlar ju om rätt 

rekryteringsprocess, framförallt korrekt tagna referenser och 

granskning av CV. Det förekommer ju fall då kunderna accepterar 

lägre utbildad personal, man kravställer högre än vad som kan 

förväntas av denne. Ex Leg läkare i primärvården istället för 

allmänspecialist. Det ligger inte bara på bemanningsföretaget att då en 

bra rekrytering. Tycker det här kravet måste utredas bättre. 

Gällande dubbelpresenterade konsulter, det är mer rent spel att köra 

enligt först till kvarn, eller rangordning. Det är fri rörlig helt på 

arbetskraft och det är inte helt ok att straffa arbetssökande. Det är en 

enskild individ. 

Synpunkt: Det funkar ju i Norge vilket skapar större lojalitet 

konsulten gentemot bemanningsföretag, alltså att endast bli 

presenterad från ett bolag.  
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Besvarande frågor från dialogmöte 2021-09-08  

- Man har sett på sociala medier att vissa bolag undrar över om 

kollektivavtal kommer bli ett krav eller inte. Vi undrar – som är från 

de mindre bolagen – hur ni tänker kring det? Om kravet på 

kollektivavtalet kommer att ställas så är det en ganska lång 

ansökningsprocess till Almega. Vår upplevelse är att en del bolag 

använder sig av det här för att positionera sig i upphandlingen. En del 

mindre bolag kan komma att försvinna från marknaden och därmed 

försvinner en stor del av konkurrensen.  

Svar: Vi kommer inte delge hur vi tänker i kollektivavtal idag utan det 

kommer förhoppningsvis att delges vid nästa tillfälle för dialogmöte.   

- Krav på tjänstepension m.m. för anställda konsulter? 

Svar: Samma svar som ovan, vi måste be att få återkomma om det.   

- Är det vårt ansvar som leverantör att kontrollera om en konsult 

redan är presenterad för ett uppdrag eller inte? 

Svar: Den här regeln är för allas skull, även för leverantörernas, vi har 

noterat att samma konsult presenteras från olika leverantörer. Här har 

konsulten ett ansvar och därför vill vi ha en skriftlig överenskommelse 

mellan konsult och leverantör. Vi vill försäkra oss om att konsulten inte har 

gått till annat bolag och presenterat sig där också. Om konsulten blir 

presenterad från flera olika bolag så kan beställaren utesluta den konsulten 

för just den presentationen/det specifika uppdraget.  

- Har vi förstått det rätt att en ISO-certifiering ska vara klar senast 

20220601 för sjuksköterskor för att få avtal? 

Svar: Det behöver inte vara ISO-certifiering utan det kan vara en liknande 

certifiering. Svaret är ja, den ska vara klar vid avtalsstart enligt vårt utkast. 

- Kommer ni då ta hänsyn till tidsplanen utifrån när ni återkommer i 

kollektivsfrågan? 

Svar : Tidsplanen som vi har kommer fortsätta att gälla.    

- Hur resonerar ni kring vår möjlighet att delge eventuella 

anmärkningar i ett utdrag från misstanke- och belastningsregistret? 
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Svar: Vi har  jobbat lite olika i olika regioner med detta. Förslaget är att det 

är leverantören som har ansvaret att säkerhetsställa att man gått igenom den 

här saken och sedan vi vill ha information vid misstanke. Vi återkommer 

närmare senare kring detta.  

- Hur ska ni kunna säkerställa anbudsgivarnas medarbetarbetares 

kompetens och erfarenhet utifrån era presenterade kvalificeringskrav? 

Kommer detta att följas upp löpande under avtalsperioden?  

Svar: Vi tittar just nu på själva avtalsförvaltningen och vi kommer utföra 

stickprov. Exempelvis kan man begära in CV från en konsult som sköter 

rekryteringen på företaget. 

Vi har tittat på Norge och deras struktur kring avtalsuppföljning och där 

fanns mycket inspiration och tankar hur vi ska arbete med avtalsvård under 

pågående avtal. Avtalsförvaltning ser vi som en viktig punkt i denna 

upphandling.  

- När återkommer ni då med svar på kollektivfrågan? 

Svar: Det kommer att framgå under resans gång, antingen blir det under 

nästa dialogmöte eller i samband med RFI.  

- Kommer man enbart kunna presentera en konsult för ett uppdrag i 

taget med tanke på att man måste hålla konsulten bindande i tre 

dagar? Blir det inte en risk att ni får sämre leverans till följd av dessa 

tre bindande dagar? Jag misstänker att ni kommer ha en vitesklausul 

om man inte lyckas hålla konsulten tillgänglig som i en del andra avtal.  

Svar: Om inte beställaren meddelar tilldelad leverantör inom 3 dagar är inte 

beställaren garanterad den konsulten. Det kommer inte att vara något vite 

utan det går ut över beställaren att konsulten inte är tillgänglig längre. 

Diskussionen har förts i gruppen och vi tror inte att det finns risk för sämre 

leverans. Till följd av detta tror vi att det kommer att bli bättre för samtliga 

parter. Vi vill komma ifrån att samma konsult presenteras från olika bolag.  

- Är ni medvetna om att det tar ca 14 dagar att få utdrag från 

belastningsregistret, med tanke på att de flesta avrop har korta 

svarstider (ofta 3-4 dagar)? 

Svar: Vi hoppas man har konsulter på bemanningsföretaget och arbetar 

proaktivt så att dessa delar är klara inför en presentation. De här utdragen 
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brukar gälla i 6 eller 12 månader. De konsulter som presenteras ska vara 

färdigrekryterade och gått igenom alla kontroller.  

- Hur mäts lämpligheten av konsulter vid tilldelning av avrop? 

Kommer det ske någon indexering av kontinuitet, referenser etc.? Hur 

säkerställer ni att det inte blir en subjektiv bedömning? 

Svar: Vid alla rekrytering görs ett urval utifrån den dokumentation som 

man fått till sig. Man får gå på det underlag som finns vid presentationen 

och det blir en bedömning i varje enskilt fall.  

- Hur resonerar ni kring de uppdrag som inte blir täckta via 

upphandlade leverantörer, kommer ni gör direktupphandlingar med 

fri prissättning eller kommer det styras så att priset även är detsamma 

för dessa uppdrag? 

Svar: Tanken är att vi inte ska göra direktupphandlingar utan vi ska hitta 

villkor och ha leverantörer som vi kan få leverans ifrån. Det här är ett 

ramavtal och det kan komma direktupphandlingar men dessa är upp till 

varje region. Det är inget som det här projektet kan styra över. Vår 

bedömning är att i och med det här ramavtalet så kommer 

direktupphandlingar minska kraftigt.  

- Förstår att ni inte kommer ge besked idag avseende kollektivavtal. 

Undrar dock om ni tagit del av Förvaltningsrättens dom avseende 

Region Jönköpings upphandling under 2020? 

Svar: Vi tittar på andra regioners erfarenheter och uppfattning. Tack för 

synpunkt! 

- För att säkerställa kvalitet har ni övervägt att ställa krav på 

auktorisation? Detta är ett sätt att säkerställa seriösa anbudsgivare 

som värnar om sina konsulter och arbetar med hög kvalitet. 

Svar: Vi kan inte ge besked om det idag utan vi hänvisar till nästa 

dialogmöte där vi kommer ta upp punkter som inte berörts idag.   

-  Kan ni säga något om ert resonemang kring karens? 

Svar: Vi ser att det är olika vad gäller karens i olika regioner och målet är 

att vi ska landa i en gemensam syn på detta. Det är så mycket vi kan säga 

om vårt resonemang för tillfället.   
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- Skickar ni ut slides från dagens möte? 

Svar: De kommer att finnas tillgänglig på SKR:s hemsida under 

”Bemanningstrend inhyrd personal” där också minnesanteckningarna 

kommer att ligga.  

- Angående misstankeregistret och att rekrytera konsulter med 

framförhållning så fungerar det i många fall inte så i branschen. 

Konsulter söker uppdrag som de vill ha och passar i tid, då kan de 

tyvärr snabbt byta bolag för att ta de uppdrag de vill ha. Så detta 

behöver ni tänka på i kravet för att leverantörer ska hinna hantera 

det. T.ex. när det gäller uppdrag gäller barn. 

Svar: Vi har ett skallkrav på krav på misstanke och brottsregister, vi kan 

inte förgå detta. Innan man kan påbörja ett uppdrag så måste man ha all 

dokumentation klar så att beställaren kan ta ställning. Vi återkommer vad 

gäller formulering kring detta.  

- Om ert förslag om 2 delområden över hela landet faller in, kommer 

det då bli samma pris över hela landet? 

Svar: Vi kommer inte att kunna kommentera närmare vad gäller 

prissättningen.   

- Jag förstår till fullo att man inte vill ha samma konsult presenterad 

från olika bolag på samma uppdrag och tycker att skriftlig 

överenskommelse är en bra väg. Men kommer att det är bindande i tre 

dagar innebära att varje konsult bara kan presenteras på ett uppdrag 

åt gången i hela Sverige? Ett sådant scenario kan påverka leveransen 

negativt och leda till att vissa avrop får jättemånga presentationer och 

andra inga alls trots att intressenter egentligen finns. 

Svar: Vi tackar för medskicket! I den arbetsgruppen vi har så har vi en 

presentation av olika verksamheter och yrkesgrupper där vi gått igenom 

texten många gånger. I denna presentation får vi inte med all textmassa 

utan när RFI går ut i sin helhet kommer det bli tydligare.  

- Kan ett bolag åberopa kapacitet från ett annat bolag i upphandlingen 

för att uppfylla krav på levererade timmar? 

Svar: Ja, där kommer vi att följa LOU – lagen om offentlig upphandling.  
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- Hur kommer ni bedöma om en leverantör använder andra 

underleverantörer för att styrka sin erfarenhet kring rekrytering? 

Viktigt att personerna ska vara anställda i bolaget som avtalet är 

skrivet med. 

Svar: Precis som alla leverantörer får man ansöka om att använda en 

underleverantör och dessa bedöms också enligt de krav som man ställt i 

upphandlingen.  

- Upphandlingen är en bra möjlighet för regionerna att värna om goda 

arbetsvillkor hos alla som arbetar hos er, därav är det väldigt viktigt 

med kollektivavtal. Ni har ett stort ansvar i detta. 

Svar: Vi kan förstå att detta är viktiga frågor för många men vi kan inte 

delge något utom får återkomma om detta.    

Synpunkter 

- Vill bara skicka med in vikten av kollektivavtal till konsulterna. Vi 

behöver värna om branschens rykte och en god personalpolitik.  

- I utkastet som presenterades så är ett förslag att sjuksköterska som 

presenteras ska ha minst två års erfarenhet av avropande 

verksamhetstyp förvärvad inom de senaste fyra åren.  

Vi önskar att det inte blir som i VGR där det är emellanåt är svårt att 

bemanna på avtalet, mer rimligt kanske är ett års erfarenhet inom 

avropad verksamhetstyp? 

- Det gäller även läkare, vi anser att 2 års erfarenhet är för långt 

(synpunkt till kommentaren ovan) 

- Kollektivavtal är stor fråga i vår bransch, för närvarande har det 

blivit två olika sidor i branschen. Jag är för god personalpolitik men 

vissa bolag tycker att de som inte har kollektivavtal uppfattas som 

oseriös arbetsgivare vilket är fel. Avtalen med Almega är väldigt stora, 

fyrkantig och kostsamma för mindre leverantörer. Alla har inte råd att 

ha en HR-person anställd på heltid. De stora aktörer har en fördel i 

och med detta. Alla talar för sin sak och det respekterar jag men om ni 

väljer att gå på Almega sida så är det väldigt lång ansökningstid att bli 

medlem och jag hoppas att ni ger oss tid till detta.  

Kompletterande fråga från Christian: Vad är det för krav som Almega 

ställer som gör det svårt för mindre bolag att efterleva kraven?   



 2021-09-08 Xx Vårt dnr:  20 (20) 
  Xx 

- Kollektivavtalen är väldigt stora, man får bra hjälp från Almega men 

avtalen är inte gjorda för att anpassas utan dessa hjälpa så många som 

möjligt. Det är konsulternas marknad och många konsulter byter 

bolag tills de får den lön de vill ha. Det är förenat med stora kostnader 

i kollektivavtalet som göra att man inte kan erbjuda de här höga 

lönerna som konsulterna kräver idag. Vi som inte har kollektivavtal 

behöver tid att ansöka hos Almega så att vi inte blir uteslutna på 

grund av detta; det blir en konkurrensfördel för de stora aktörerna. 

Jag önskar en dialog kring detta så att mindre aktörer inte blir 

överkörda.  

- Vänligen notera att kollektivavtal absolut inte är en garanti för goda 

arbetsvillkor.  

- Vi välkomnar dialogen om kollektivavtal och tycker att det är bra om 

anbudsgivare får tid på sig att ansluta sig till kollektivavtalet 

- Angående prissättning så har vi sett i vissa regioner där priset är lågt 

att de går utanför och direkt upphandlar till högre pris vilket gjort att 

konsulter går över till ej upphandlade bolag. Tror det vore bra om ni i 

alla fall tar upp detta med varje region så att inte avtalet urholkas. 

 


