
Gemensam upphandling av hyrpersonal

Öppen dialog med bemanningsleverantörer 
via Zoom 14 april 2021 kl 10-12



Agenda

• Välkomna 

• Syftet med dialogmötet

• Regionernas behov, målbild och förutsättningar för en gemensam upphandling

• Projektorganisation

• Arbetet framöver

• Tidsplan

• Branschens synpunkter och inspel för bättre resultat

• Frågor



Syftet med dialogmötet

 Informera om vad som pågår och planen för det fortsatta arbetet 

med en gemensam upphandling

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

fortsatta arbetet



Oberoende av inhyrd personal – ett 

regiongemensamt arbete sedan 2016

Stabil bemanning 

med egna 

medarbetare för 

den löpande 

verksamheten

Patienterna ska ha en trygg 

vård med hög grad av 

kontinuitet

Medarbetarna ska ha en 

god arbetsmiljö

Regionerna ska uppnå en 

bättre kostnadseffektivitet

Vården ska vara säker och 

hålla en hög kvalitet

98 % egen personal 

2 % inhyrd

Effektiva 

team, nya 

arbetssätt, 

taskshifting

Interna 

bemannings-

pooler

Utbilda fler 

specialister

Kompetens-

trappor och 

karriärvägar
mm, mm.



Syfte och mål med en gemensam 
upphandling

 Stärka regionerna som beställare av inhyrd personal. Ett 

gemensamt upphandlingsavtal leder till högre kvalitet och säkrare 

leveranser till lägre kostnad för samtliga regioner.

 Minska regionernas beroende av inhyrd personal utifrån fastställda 

målsättningar.



 Regionernas uppdrag är att förvalta skattebetalarnas pengar på 

bästa möjliga sätt, vilket ställer höga krav på kontroll. 

 Den snabbt växande bemanningsbranschen och bristande 

samordning inom och mellan regionerna, har försvårat den 

kontrollen. Det måste vi ändra på.  



Förväntande effekter

 Tydliga kriterier för kvalitet och leveranssäkerhet. När 

regionerna enas om vilka kvalitetskrav som ska gälla lika i alla 

regioner, och vad regionerna är beredda att betala för rätt 

kompetens och kvalitet, kommer regionerna få ökad kvalitet för 

pengarna. 

 Regionernas inköps-/upphandlingsavdelningar blir avlastade 

och spar tid när upphandling av hyrpersonal sker gemensamt.



 Bättre överblick av hyrprocessen i regionerna när funktioner och 

principer för avrop effektiviseras och systematiseras. 

 Förbättrad uppföljning av hyrpersonalavtalen med 

gemensamma uppföljningsparametrar.

 Rimliga kostnader. Ökad samordning minskar konkurrensen 

mellan regionerna och därmed den kostnadsdrivande effekten.

 Att fler har anställning i regionerna.  



Uppdragets genomförande, 
avgränsningar

Den gemensamma upphandlingen gäller följande yrkeskategorier 

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 regioner ska vara anslutna till ramavtalet. De som har ett 

pågående ramavtal ansluter till det gemensamma i takt med att det 

egna avtalet löper ut.





Projektorganisation

 Referensgrupper

 Projektägare

 Styrgrupp

 Projektledning

 Processorganisation

Affärsrådgivning 

SKL Kommentus

AffärsConcept

Projektledare 
Stefan Petersson

Ekonomi, Primärvård, Sjukhusvård, Psykiatri, Inköp, HR, Kommunikation, SKR

Regiondirektör 
Ann-Sofi Lodin

Nätverk 

processledare 

Hyroberoende

Nätverk 

”kategoriråd” 

LfU

Facklig 

samverkans-

grupp

Direktörs-

nätverk

Upphandlings-

grupp

Projektstöd: 

Juridik, upphandling, 

kommunikation, adm.

Nätverk 

avropsenheter



 Referensgrupperna är forum för information och dialog och 

förväntas bidra med kontinuerlig input och feedback under 

projektets olika faser. 



Upphandlingsgrupp

 Från samtliga 6 sjukvårdsregioner

 8 regioner deltager aktivt i upphandlingsarbetet

 1 projektledare (SKR)

 1 ansvarig upphandlare

 1 affärsstrateg (SKL Kommentus AffärsConcept)

 3 inköpsstrateger 

 5 verksamhetsföreträdare

 2 HR strateger

 2 ekonomi/controller

 1 kommunikatör (SKR)

Västerbotten

Gävleborg

Stockholm

Västmanland
Värmland

Västra 

Götaland Östergötland

Skåne



Vad vill vi

 Vi vill säkerställa en trygg och säker vård med kvalitet och 

kontinuitet för våra patienter

 Vi vill säkerställa god arbetsmiljö för våra medarbetare 

 Vi vill uppnå en bättre kostnadseffektivitet



 Det är viktigt att upphandlingsunderlaget utformas med fokus på 

kvalitet, kapacitet och leverans, samt att såväl små som stora 

leverantörer har förutsättningar att gå in i avtalet 



 När det gäller frågor om upphandlingsstrategi, leverantörskrav, 

prisersättningar och utvärderingsmodeller kan vi inte säga så 

mycket i dagsläget. Vi återkommer för input om detta längre fram.



Preliminär tidplan

 Projektstart 1 feb 

 Avtalsanalys 2 april

 Riskanalys 30 april

 Avtalsutformning etc 18 juni

 Delrapport till projektägare 31 aug

 RFI 31 okt

 Slutversion av underlag 30 nov

 Tilldelningsbeslut 31 mars 2022



Branschens synpunkter och inspel 
för bättre resultat

 För att få till ett riktigt bra avtal krävs bland annat er medverkan. Vi 

behöver bemanningsföretagens erfarenheter och kunskap kring 

inhyrning av personal för att få till ett avtal som fungerar bra.



Frågor

 Har ni någon särskild information eller fundering som ni vill skicka 

med inför upphandlingen?



Intresseanmälan kommande dialogmöten

 Vill du som leverantör vara delaktig i en dialog med oss, anmäl ditt 

intresse senast 28 april till helena.thunblad@skane.se

 Projektledningen kommer göra ett urval av lämpliga leverantörer 

och branschorganisation

mailto:helena.thunblad@skane.se


Kontaktuppgifter

Stefan.petersson@skr.se Projektledare

Helena.thunblad@skane.se Upphandlare

mailto:Stefan.petersson@skr.se
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