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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning Uppdaterat avsnitt eller fråga

8. Anbudsområde D - Skolsköterska elevhälsan

8.1 Krav på tjänst D. Skolsköterska elevhälsan

8.1.1 Tjänsteområde D - Skolsköterskor till elevhälsa
Uppdraget inom tjänsteområde D, Skolsköterskor till elevhälsa innebär att tillhandahållen personal 
ska:

- genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt nationella riktlinjer samt gällande kommunala 
program, 
- uppföljning och extra kontroller på elever på bevakningslista, 
- planera och genomföra vaccinationer, 
- boka, kalla till, förbereda och delta vid skolläkarmottagning, 
- enklare sjukvård och rådgivning,  
- remisshantering, 
- journalföring och hantering av patientdokumentation enligt gällande lagstiftning, 
- delta i tvärprofessionellt arbete i skolans Elevhälsoteam (EHT), 
- administrativt arbete t ex att skanna journaler och remissvar.

Accepteras områdets omfattning?
Ja/Nej. Ja krävs

8. Anbudsomr...

8.1.2 Kompetenskrav på skolsköterska till elevhälsa
Personal som tillhandahålls för skolskötersketjänster ska ha väl dokumenterad och verifierad 
kunskap och erfarenhet för tjänstens utförande enligt följande:
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- legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom, skolsköterska 
(skolsköterskeprogrammet) och/eller distriktssköterska, 
- minst ett års erfarenhet av att arbeta som skolsköterska.

Uppfylls krav avseende kompetens?
Ja/Nej. Ja krävs

8. Anbudsomr...

8.1.3 Dokumentation och journalföring
Dokumentation sker i upphandlande myndighets verksamhetssystem. Tillhandahållen personal bör 
ha erfarenhet av olika dokumentations- och verksamhetssystem.

Leverantören ansvarar för att tillhandahållen personal har kunskap om journalföring och behandling 
av personuppgifter så att det görs enligt patientdatalagen samt socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).

Journalföring görs i omedelbar anslutning till insats eller så snart det är praktiskt möjligt, dock senast 
innan personalen avslutar sitt arbetspass. Journalföring och signering görs av den personal som har 
ansvarat för och utfört en insats. 

Accepteras krav avseende Dokumentation och journalföring?
Ja/Nej. Ja krävs

8. Anbudsomr...

8.1.4 e-Tjänstekort
För att identifiera sig vid t.ex. hembesök ska sjuksköterska från leverantören bära identifikation 
med foto i form av e-tjänstelegitimation giltigt för Region Stockholm, där den anställdes och 
företagets namn framgår. E-tjänsteidentifikation krävs även för inloggning i dokumentationssystem 
och system för läkemedelsordinationer exempelvis Pascal, NPÖ mfl.

Leverantören är skyldig att förse de sjuksköterskor som utför uppdraget med vid varje 
tidpunkt nödvändig legitimation med tillhörande funktioner. Kostnaden för detta ska täckas av den 
avtalade 
ersättningen.

Uppfylls krav avseende e-Tjänstekort?
Ja/Nej. Ja krävs

8. Anbudsomr...

8.2 Pris
Pris anges i SEK exklusive moms. 

Ersättningen ska inkludera samtliga kostnader för uppdragets utförande, inklusive lagstadgade 
sociala avgifter, ersättning för semester och resekostnader samt andra lagstadgade lönekostnader 
och  försäkringar, förmedlingsavgift, administration, vinst samt övrigt som krävs för utförande av de 
tjänster som specificeras i denna upphandling. Avtalad ersättning ska även gälla vid anlitande av 
underleverantör för utförande av del av uppdraget. Kostnad för restid/spilltid utgår inte. 

Vid arbete på kväll, helger och nätter ska ersättning utgå enligt Ob-tillägg baserat på SKR´s 
Allmänna bestämmelser (AB 20) plus sociala avgifter 31,42%. Se nivåer i bilaga 3.    

Anbudsgivare anger ett timpris för efterfrågad yrkesroll.

Om två eller flera anbudsgivare offererat exakt samma pris kommer den anbudsgivare som fått 
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bästa poängen vid referenstagningen att antas före i rangordning, om det inte går att särskilja två 
eller flera leverantörer utifrån poäng från referenstagning avgörs utgången genom lottning. Eventuell 
lottning genomföras av inköpscentralen.

Pris
Prismatris. 1 rader

8. Anbudsomr...

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Skolsköterska: Vardagar kl 07:00-18:59 1 tim
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