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Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören lämnar förslag på de kategori A-upphandlingar som
beräknas påbörjas under år 2012.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa upphandlingarna enligt förteckning den 7 mars 2012 som kategori A-upphandlingar.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsstyrelsen skall årligen fastställa A-kategoriserade upphandlingar. Förslaget består huvudsakligen av återkommande upphandlingar där
avtalstiden löper ut under året varför dessa måste genomföras på nytt.
Samtliga upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingspolicyn,
dess riktlinjer och övriga styrande beslut och dokument till exempel inom
miljöområdet och krav på uppförandekod.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2012
Företecknmg över_kategori A-upphandlingar 2012
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Landstingsstyrelsen

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas
påbörjas under år 2012
Ärendebeskrivning
Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under 2012.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2012
Förteckning över kategori A upphandlingar 2012
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa upphandlingarna enligt förteckning som kategori A-upphandlingar.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige har i landstingets upphandlingspolicy angivit att
landstingsstyrelsen årligen ska fastställa A kategoriserade upphandlingar. Detta
ärende innehåller förslag på planerade upphandlingar under 2012 som föreslås
kategoriseras som A upphandlingar.
Bakgrund
Samordnad upphandling definieras i landstingets upphandlingspolicy som
upphandlingar där två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt
anskaffar varor och tjänster av samma slag.
Av upphandlingspolicyn framgår att de samordnade upphandlingarna ska
kategoriseras för att säkerställa att inte upphandlingar som förändrar inriktning,
mål eller upphandlingar till mycket stora belopp genomförs utan erforderligt
politiskt ställningstagande. Kategoriseringen i sig styr sedan vem eller vilka organ
som fattar beslut kring genomförandet av upphandlingen. Kategori A
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upphandlingar utgör upphandlingar där anskaffningen som sådan inte förändrar
inriktningar eller mål för en verksamhet. Ofta är behoven likartade och avser
varor eller tjänstebehov som är ständigt återkommande.
Överväganden
Inför upprättandet av detta ärende har diskussioner förts med landstingets
verksamheter när det gäller kommande anskaffningsbehov. Diskussionerna har
förts såväl inom det så kallade SMIL-nätverket (styrgrupp för vårdens varor och
tjänster) där samtliga sjukhus, Folktandvården AB och Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) ingår, styrgruppen för läkemedel där representanter för
sjukhusen och HSf finns representerade och det så kallade
Upphandlingsnätverket där upphandlingsansvariga från samtliga bolag och
förvaltningar ingår. Utifrån redovisade anskaffningsbehov och investeringsplaner
har kategorisering gjorts vilket resulterat i nedanstående förslag.
Förslaget på nedanstående kategori A upphandlingar består huvudsakligen av
återkommande upphandlingar där avtalstiden löper ut under året varför dessa
måste genomföras på nytt. I vissa av upphandlingarna finns det möjlighet att
förlänga avtalen. Beslut om att utnyttja förlängningarna görs av beställarna vid de
tidpunkter som finns angivna i respektive avtal.
Samtliga upphandlingar genomförs i enlighet med upphandlingspolicyn, dess
riktlinjer och övriga styrande beslut och dokument till exempel inom
miljöområdet och krav på uppförandekod.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet om kategorisering får i sig inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Landstingsdirektör
Anne RuntJquist
Chefsjurist
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2.012,

Nedanstående kategori A upphandlingar planer påbörjas under år 2012. De
uppskattade värdena är preliminära och beräknade på tidigare förbrukning.
I några fall saknas i detta tidiga skede helt uppskattat värde dessa
upphandlingar är markerade med *.
Administrativa varor och tjänster

Mkr/år

Arbetsanpassade glasögon
Terminalglasögon

2,5

Bevakning manuell

30

Digital diktering, utrustning

40

Driftupphandling av PA-lönesystemet Heroma

30

Dryckesautomater
Vatten

1

Fotograftjänster

*

Företagshälsovård

250

IT-produkter med tillhörande tjänster

82

Juristtjänster för SLL
Marknadsrätt, avtalsrätt, immateriell rätt mm

3

Kemisk-tekniska produkter och städutrustning

10,5

Pappers- och plastvaror

32

Systemrevisorer för kvalitet, miljöledningssystem

6

Skribenttjänster

1,5
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Läkemedel och övriga förbrukningsartiklar för sjukvården
Läkemedel för 2013
Omfattning fastställs av läkemedelskommittén och
och styrgruppen

Mkr/år
250-550

Blodprovtagningsartiklar

21

Förbandsartiklar

88

Laboratorieartiklar

18

CVK:er med tillbehör
Centrala venkatetrar

5

Nät och pluggar
Artiklar för förstärkning av bukväggen
vid kirurgisk behandling av bråck
EKG-artiklar och registreringspapper
Engangselektroder och papper till EKG-skrivare

22

Suturer och staplingprodukter

100

Husgerådsartiklar

8

Radiofarmaka

30

Injektion och infusionsartiklar

55

Operationsartiklar
Förbrukningsartiklar för operation

38

Utrustning för sjukvården

Mkr/år

Sårvård med undertryck
Utrustning och förbrukningsartiklar för läkning av
svårläkta sår
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Tjänster för sjukvården

Mkr/år

Omhändertagande av vårdens specialavfall inklusive
sekretessavfall

52

Dosdispenseringssystem för slutenvården
TypApo-Dosför medicindelning

*

Samordnade upphandlingar tillsammans med Region Skåne
och Västra Götalandsregionen

Mkr/år

Försäkringar
Egendom, olycksfall, rese, motor mm

*

Försäkringsmäklare

*

Samordnade upphandlingar tillsammans med andra
kommuner och landsting via SKL Kommentus

Mkr/år

AV-produkter (ljud, bild, tjänster)

*

Möbler

27

Storköksutrustning
Leverans, installation av vitvaror för storkök

6

Medicinteknisk utrustning

Mkr/år

Upphandlingar av medicinteknisk utrustning för sjukhusens
och SLSO:s behov

40-80

Kategori A upphandlingar
påbörjats.

som tidigare anmälts men ej

Nedanstående upphandlingar fanns upptagna i 2011 års kategori A lista.
Dessa upphandlingar gjordes inte under 2011 på grund av att beställarna
valde att utnyttja förlängningsmöjligheterna alternativt slutförs under 2012
eller senare beroende på återstående förlängningsmöjligheter och
beställarnas val.
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Administrativa varor och tjänster

Mkr/år

Hedersbelöningar för landstingets anställda
Avser presenter för utdelning till personal
som varit anställda ett visst antal år i SLL

15

Bild och funktion, radiologi
It-lösning som gör det möjligt att läsa radiologisk
information mellan olika enheter

20-30

Informations- och kommunikationstjänster
Merparten klar. Strategiska kommunikationstjänster
utbruten och återstår

98,5

Läkemedel och övriga förbrukningsartiklar för sjukvården

Mkr/år

Medicinska gaser och gasblandningar med tillbehör

16

Angio, neuroradiologi och urologiprodukter
Artiklar för koronar angio, PCI, perifer angio,
neuroradiologi, urologi och endoskopi

155

Laparoskopiartiklar
Troakarer med tillbehör, suturprodukterför endooch laparaskopi, clipstänger med tillbehör mm

15

Steriliseringsprodukter

8

Vacciner, barnvacciner, resvacciner

85

Utrustning för sjukvården

Mkr/år

Instrument av operationskvalitet

*

Disk- och spoldesinfektorer

25

Oxygen- och sugutrustning med tillbehör

6
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Laboratorieutrustning med tillbehör
Hb- och glukosmätare
Slås ihop med laboratorieartiklar

i

Sängar och bäddutrustning

32

Tjänster för sjukvården

Mkr/år

Bemanningstjänster

185

Språktolkar

60

