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Gemensam upphandling av hyrpersonal
Ledningsgruppen för samarbetet mellan SKR och regionerna för att uppnå en vård
oberoende av inhyrd personal föreslår att:

att RD-nätverket den 25 september tar ett inriktningsbeslut om en gemensam
upphandling av hyrpersonal
att regionerna politiskt förankrar en gemensam upphandling i sin respektive region

Inriktningsbeslutet innebär att förberedande arbete startas för en gemensam
upphandling av hyrpersonal.

Avsiktsförklaring
Samtliga regionerna ska senast 30 november 2020 inge avsiktsförklaring om regionen
ska ingå i den kommande gemensamma upphandlingen.
För att genomföra gemensam upphandlingen krävs att minst 15 regioner ingår.

Bakgrund
RD nätverk initierade tillsammans med de andra direktörsnätverken ett projekt 2016
med syfte att bli oberoende av inhyrd vårdpersonal. Projektet som startade är det
fjärde projektet sedan 2003. Syftet med arbetet är att främja trygga vårdkontakter med
god kontinuitet och kvalitet, god arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. Ett oberoende
av inhyrd personal är också viktigt för att andra nödvändiga utvecklingsarbeten inom
hälso- och sjukvården ska lyckas.
Sedan 2016 har regionerna arbetat med ett antal åtgärder för att minska beroendet av
hyrpersonal. Målet är att kostnaden för inhyrd personal ska utgöra högst 2 procent av
regionernas samlade personalkostnader inom hälso- och sjukvård.
Under 2019 var regionernas totala kostnad för inhyrdpersonal 3,8 procent av den
totala personalkostnaden, eller drygt 5,6 miljarder kronor. Kostnadsökningstakten för
inhyrd vårdpersonal, som varit hög de senaste åren, har planat ut. Sedan augusti 2017
har kostnadsandelen för hyrpersonal i relation till egen personal varit konstant, knappt
4 procent. Detta visar att regionerna är på väg men det gäller att hålla i, hålla ut och
hitta nya samarbetsformer mellan regionerna.
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Inom arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomfördes under hösten 2019 en
utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen rekommenderar
en samordnad gemensam upphandling. Flera utredningar stödjer en samordnad
upphandling, bland annat Konkurrensverkets uppföljning av regioners upphandlingar
av inhyrd vårdpersonal som publicerades juni 2020. En samordnad upphandling av
inhyrd personal kommer att vara en viktig del i att bli oberoende av inhyrd personal.

För ledningsgruppen för Oberoende av inhyrd personal
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