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Handlingsplan for att förbättra städningen på
Karolinska Universitetssjukhuset
Nytt städavtal
M e d anledning av att sjukhusets patienter och kliniska verksamhetsföreträdare inte varit nöjda
med städningen och att brister som identifierats i kontroller inte åtgärdats så har inte avtalet
med nuvarande leverantör förlängts. Sjukhuset har genomfört en upphandling och ingått avtal
med ny leverantör. Syftet med upphandlingen var inte att f å ner priset utan att få ett rent
sjukhus. I framtagande av kravspecifikationen har patientsäkerhetsaspekter vägts i n och
staben för Kvalitet och patientsäkerhet har deltagit aktivt i upphandlingsprocessen.
Avdelningen för service och logistik inom staben för administration och service har haft
huvudansvaret för framtagande av kravspecifikation.
Avtalet träder i kraft 1 april i Solna och 1 november i Huddinge.
•
•

•

Det nya avtalet ställer högre krav p å städningens kvalitet med ekonomiska viten som
påföljd om dessa krav inte uppfylls (bilaga la,b,c).
Karolinska ansvarar för hygienutbildning av städarna på leverantörens bekostnad.
Denna utbildning äger rum v i d fyra tillfällen inom perioden 18-28 mars och föreläsare
är experter inom infektionssjukvård och vårdhygien (bilaga 2). Ansvar för
utbildningen har staben för Kvalitet och patientsäkerhet i samarbete med
städcontroller (från avdelningen för service och logistik).
Städarna ska kunna läsa, tala och förstå svenska

Hur väl leverantören når upp till de nya högre kraven kontrolleras enligt den beskrivning som
finns i kravspecifikationen (bilaga la,b,c). Ansvar för dessa kontroller har städcontroller inom
staben för administration och service.
Förbättrad databas
Sjukhusets städdatabas kommer att ses över så att alla lokaler är rätt klassade. Ansvaret för
detta ligger hos avdelningen för service och logistik och beräknas vara klart i Solna under
våren och i Huddinge när den nya leverantören tar över den 1 november. E n korrekt
städdatabas möjliggör bättre statistiska bearbetningar och utvärderingar
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Reviderad städriktlinje
Sjukhusets städriktlinjer har reviderats och fastställts i mars 2013 (bilaga 3 ) . E n viktig del i
revideringen är att förtydliga kvalitetsnivå och frekvens av städning i olika typer av lokaler.
Första linjens chef får inte underlåta att beställa en viss angiven städnivå. Denna nivå ska
beskriva normala förhållanden och exempel ges p å tillfällen där nivån och/eller frekvens ska
utökas.
Vårdpersonalens ansvar contra städleverantörens ska betonas. Det är viktigt att även h ö j a
nivån p å den del av städningen som vårdpersonalen ansvarar för. Det åligger respektive första
linjens chef att ansvara för att vårdpersonalens städning utförs korrekt.
Vikten av vårdens ansvar att snabbt åtgärda slitna ytskikt kommer att framhållas
Stödresurser for vården
Ett projekt med syfte att optimera vårdens bemanning genomförs p å sjukhuset under 2013.1
detta projekt ingår att göra en översyn av de områden där supportpersonal skulle kunna
avlasta vårdpersonalen. E n aktivitetsstudie genomfördes p å åtta slutenvårdsavdelningar våren
2012. Dessa studier utgör underlag f ö r det fortsatta arbetet. Ett av de områden som
identifierats som del av projektet är patientnära städning (sängar, sängbord mm). Staben f ö r
kvalitet och patientsäkerhet ansvarar f ö r projektet.
Projektet Innovation mot Infektion (IMI)
Sjukhuset deltar i ett Vinnovafinansierat projekt, Innovation mot Infektion (IMI), där ett av
delmålen är att förbättra den hygieniska standarden. Ansvarig för projektet är Statens
provningsanstalt tillsammans med K T H . Under 2012 genomfördes ett antal så kallade
bakteriespaningar (bilaga 4) där t v å personer observerade vårdarbetet under ett antal timmar
och identifierade riskområden. I det fortsatta arbetet har under mars 2013 odlingar p å olika
ytor genomförts, utifrån bakteriespaningarnas resultat, för att se om städningen är optimal
eller har brister. Ett exempel p å vad som provtagits finns i bilaga 5. Detta gäller såväl de ytor
som leverantören städar som de som vårdpersonalen ansvarar för. Resultatet av dessa
mätningar kommer under våren att presenteras muntligt p å chefsmöten och skriftligt som en
rapport som distribueras till alla chefer och till städleverantören. Resultatet kommer att utgöra
underlag för olika förbättringsarbeten. I projektets förstudie har framkommit att det är m å n g a
olika utensilier och patienters och anhörigas personliga saker som förvaras öppet p å olika ytor
vilket gör dem svåra att städa och desinficera. I projektet kommer därför med start under 2013
olika typer av förvaringsmöbler/skåp att testas. Förnyade mätningar och odlingar kommer att
ske fortlöpande i de förbättringsprojekt som under senvåren startas utifrån resultaten av
ovanstående identifierade områden.

Stina Fransson Sellgren
Stf omvårdnadschef

Ann-Britt B o l i n
Chefläkare

Mathias Elmfeldt
Sektionschef, avd. för service och logistik
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1 Allmänt
Verksamhet som bedrivs inom sjukvården ställer särskilt höga krav p å bemötande och respekt för
patientens integritet. De känsliga verksamheterna inom Karolinska Universitetssjukhuset med
högspeciaiiserad vård av somatiskt sjuka patienter, forskning och laboratorier ställer mycket höga
krav p å städpersonalens kompetens, anpassningsförmåga och genomförande av uppdraget. Likaså
de olika psykiatriska verksamheterna tillhörande Stockholms läns sjukvårdsområde som är
lokaliserade inom Karolinska Universitetssjukhuset. Städning är en viktig förutsättning för god
hygien och för att hindra smittspridning. E n väl anpassad städning skapar ett positivt
helhetsintryck. Städningen p å Karolinska Universitetssjukhuset ska vara av hög kvalitet och ge
trivsel och trygghet för patienter, besökare och personal.
Karolinska Universitetssjukhuset arbetar ständigt med att förbättra patientsäkerhet, medicinsk
kvalitet och tillgänglighet för att b l i en högsäkerhetsorganisation. Detta åstadkoms bland annat
genom flödesarbete. Målet är att flödesorientera hela sjukhuset fram till 2015 och därigenom ta
bort onödiga aktiviteter. Detta skapar bättre arbetsmiljö som i sin tur skapar bättre bemötande och
miljö för patienterna. Flödesorientering frigör resurser för att använda till vård och till att ta hand
om en växande befolkning.

2 Ny sjukhusbyggnad, Nya Karolinska Solna
Byggnation av ny sjukhusbyggnad pågår p å Karolinska sjukhusområdet i Solna. Denna
sjukhusbyggnad, N y a Karolinska Solna blir en helt ny och toppmodern del av Karolinska
Universitetssjukhuset med uppgift att bedriva högspeciaiiserad och specialiserad sjukvård samt
forskning och utbildning av högsta kvalitet. Enligt planen öppnas sjukhuset för den första patienten
under 2016 och beräknas vara helt klart hösten 2017.
Se gärna http ://www.nyakarolinskasolna.se/ för mer information.
Denna upphandling omfattar inte tjänster till den tillkommande sjukhusbyggnaden, N y a
Karolinska Solna.

3 Beställarorganisation - Servicetjänster och Logistik inom Karolinska
Servicetjänster inom Karolinska bedrivs dels i egen regi och dels av externa leverantörer.
Dessa är organiserade inom Avdelning för Servicetjänster och Logistik organisatoriskt tillhörande
divisionen Administration, Information och Service. Uppdraget är att tillhandahålla sjukhuset
effektiva service- och logistiktjänster. Uppdragsgivarnas (vårdens) behov är styrande för de krav
som ställs i upphandlingarna.
Förvaltning av avtalen för kost- tvätt- och städtjänster ligger under sektionen
VerksamhetscontroUing och -utveckling. Inom sektionen finns en beställarfunktion avseende dessa
3
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tjänster. I denna finns verksamhetscontrollers f ö r respektive verksamhetsområde. Idag köper
Karolinska kost- tvätt- och städtjänster för ca 2 4 5 M S E K per år. Städtjänsterna utgör ca 37 % av
denna kostnad.
Beställarfunktionen

- uppdraget

Uppdraget f ö r beställarfunktionen är bland annat att löpande följa upp och stämma av avtalat
leveranskvalitet för externa flöden/tjänster p å överordnad nivå. Detta innefattar mätning och
uppföljning av kostnad, kvalitet och servicenivå inom respektive tjänst. För uppföljning och
utveckling fmns följande m ö t e s f o r u m : drift- och styrgrupps-Mfärsmöten, förbättringsmöten samt
proaktiva kundmöten. Förbättringar av processerna sker bland annat v i a värdeflödeskartläggning
där både leverantörer och kundrepresentanter deltar, förbättringsmöten, resultatet av årlig
kundundersökning och rapporterade avvikelser.

4 Mål
Karolinskas mål med denna upphandling är att teckna avtal avseende städtjänster med en
leverantör med stor flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbetsvilja under hela avtalsperioden.
E n leverantör som har f ö r m å g a att självständigt driva och utveckla verksamheten och som
säkerställer kvaliteten p å uppdraget så att sjukhusets personal kan ägna sig åt kärnverksamheten.
Städuppdraget skall utföras så att:
• patientens trygghet och Karolinskas personals krav p å god arbetsmiljö
tillgodoses
• Karolinskas personal kan känna stolthet över ett rent och välstädat sjukhus
Serviceåtagande
•
•
•

skall garantera städtjänst som upplevs
Rent och snyggt
Problemfritt
Kostnadseffektivt

Städningen skall utföras så att
• Smittspridning förhindras
• Riskerna f ö r vårdrelaterade infektioner förebyggs
• Ingen risk f ö r den personliga säkerheten uppkommer
• Verksamheten påverkas minimalt
• Städytorna är rena, torra och ge ett välvårdat intryck
• Rätt metod används så att lokaler, inredning och utrustning inte utsätts f ö r
onödig förslitning
• Städytornas avsedda funktioner upprätthålls
• Inga skador uppkommer
• Miljöpåverkan minimalt
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De generella kraven på städning godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

Krav: Leverantören skall ha stor flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbetsvilja under hela
avtalsperioden och ha f ö r m å g a att självständigt driva och utveckla verksamheten som säkerställer
kvaliteten p å uppdraget så att sjukhusets personal kan ägna sig åt kärnverksamheen.
Krav på Leverantörens flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbetsvilja under hela avtalsperioden accepteras.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

5

Omfattning

Upphandlingen omfattar regelmässig städning inklusive storstädning, integrerad storstädning,
g o l w å r d och integrerad g o l w å r d avseende volymer angivna i punkter 5.1 och 5.2 kontinuerligt
under avtalstiden samt städrelaterade tilläggstjänster. Denna upphandling avser 2 separata objekt
Karolinska Huddinge och Karolinska Solna.
Integrerad storstädning skall ingå och genomföras parallellt med regelmässig städning så långt det
är möjligt med hänsyn tagen till verksamheter. O m integrerad storstädning inte kan genomföras
fullt ut p å grund av pågående verksamhet, skall detta kunna genomföras koncentrerat under en
kortare period t.ex. under enheternas stängningstid. För g o l w å r d i lokaler tillhörande
kvalitetsprofil A skall det motsvara g o l w å r d minst en gång per år. För storstädning i lokaler
tillhörande kvalitetsprofil B skall det motsvara storstädning en gång per år, i lokaler tillhörande
kvalitetsprofil C och D skall det motsvara storstädning vart tredje år.
Det totala städarbetet fördelas mellan städentreprenören och vårdpersonalen. Inom vårdenheter
utför vårdpersonalen förutom akutstädning och desinfektion, rengöring av utrustning som används
för patienternas vård och behandling. Exempel p å sådan utrustning är säng, sängbord,
medicinteknisk utrustning, olika hjälpmedel för förflyttning och träning. Denna gränsdragning kan
komma att förändras.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
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5.1 Karolinska

Huddinge

Ytan uppgår till ca 245 500 k v m fördelade p å ca 13 200 rum, inklusive administrativa lokaler
mittemot sjukhuset, Röntgenvägen, samt vissa lokaler i N o v u m och v i d Odontologiska Kliniken
samt Barnläkarmottagning i Huddinge Centrum enligt bilaga 2 Städregister Karolinska Huddinge.
Lokaler som ligger utanför Karolinska Huddinges sjukhusområde ingår enligt bilaga 2 Städregister
Karolinska Huddinge.
Lokalritningarna finns i bilaga 8.
5.2 Karolinska

Solna

Ytorna uppgår till ca 240 000 k v m fördelade p å ca 17 000 rum. Kungsholmsdialysen,
Provmottagning på Riddargatan, S E S A M City, Kungstappen och Norra Stationsgatan
Hälsingegatan 49 ( M V F ) finns utanför sjukhusets område, enligt bilaga 3 Städregister Karolinska
Solna. Lokalritningarna finns i bilaga 9.
Lokaler som ligger utanför Karolinska Solnas sjukhusområde ingår enligt bilaga 3 Städregister
Karolinska Solna.
Kartor över sjukhusområdena finns p å www.karolinska.se
Städregister med uppgift om fastighet, byggnad/plan, lokal, yta, antal lokaler, lokaltyp
kvalitetsprofil, frekvens m å n d a g - fredag, lördag -söndag, klinik eller motsvarande, kostnadsställe
samt procentuell delning av enstaka lokaler framgår av förfrågningsunderlaget: Bilaga 2 och
Bilaga 3. Leverantören skall använda dessa som underlag för beräkning av anbudspriser.
Entreprenadens exakta omfattning kommer att fastställas före entreprenadstart.
Obligatoriskt krav enligt ovan uppfylls.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
5.3 Externa

verksamheter

De externa verksamheter som lokalmässigt är placerade inom Karolinska Huddinge och
Karolinska Solna och som ingår i denna upphandling framgår av Städregister Karolinska Huddinge
och Städregister Karolinska Solna.
5.4 Volymförändringar

på grund av Nya Karolinska

Solna

Den totala städvolymen för Karolinska Solna beräknas successivt minska från 2016 i takt med
avveckling av Karolinska Solna inför N y a Karolinska Solna, med beräknad inflyttning under 20162017.
Karolinska reserverar sig för volymförändringar under hela avtalsperioden p å grund av inriktning
av verksamheterna och planering av verksamhetsinnehåll mellan Karolinska Solna och Karolinska
6
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Huddinge.

Det råder osäkerhet gällande tidsplan, omfattning med överflyttningar av verksamheter mellan
Karolinska Solna och Karolinska Huddinge och N y a Karolinska Solna. Detta kan komma att
påverka befintliga lokaler med ombyggnation, renovering osv. vilket kräver stor flexibilitet,
anpassningsförmåga och samarbetsvilja av Leverantören.
Leverantören skall aktivt hålla sig uppdaterad om läget gällande N y a Karolinska Solna och
Karolinska v i a Karolinskas Interna hemsida samt andra aktuella källor.
Obligatoriskt krav enligt ovan uppfylls.
•

Ja

• Nej

Anmärkning/kommentar:
5.5Definitioner
Vårdlokal med vårdlokal menas rum/rumsenhet där patient undersöks, behandlas eller vårdas
(undersökningsrum, behandlingsrum resp vårdrum) och övriga rum som behövs för
vårdverksamhet
Städning i denna upphandling definieras som rengöring av de ytor som anges i respektive
objektgrupp inklusive tilläggskrav samt iordningsställande av inventarier efter utförd städning.
Regelmässig städning är städning som utförs regelbundet.
G o l w å r d är borttagning av gammal polish och vax samt behandling med polish, vax och olja.
Integrerat golvvård är g o l w å r d som genomförs parallellt med regelmässig städning så långt det är
möjligt med hänsyn tagen till verksamheter. O m integrerat g o l w å r d inte kan genomföras fullt ut
p å grund av pågående verksamhet, ska detta kunna genomföras koncentrerat under en kortare
period t.ex. under enheternas stängningstid.
Akutstädning med akutstädning avses städåtgärder som ej kan uppskjutas till nästa städtillfälle,
utan måste utföras omedelbart. Akutstädning inom vårdutrymmen ingår i vårdpersonalens
åtagande. Akutstädning av allmänna utrymmen ingår i Leverantörens åtagande under ordinarie
arbetstid.
Storstädning är grundlig rengöring av de ytor som anges i respektive objektgrupp samt
iordningsställande av inventarier efter utförd städning.
Integrerad storstädning är storstädning som genomförs parallellt med regelmässig städning så långt
det är möjligt med hänsyn tagen till verksamheter. O m integrerad storstädning inte kan genomföras
fullt ut p å grund av pågående verksamhet, ska detta kunna genomföras koncentrerat under en
kortare period t.ex. under enheternas stängningstid.
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Städtillfälle = Det tillfälle den beställda städnivån är uppfylld. Som städtillfälle betraktas inte
städning som genomförs när hyresgästen har flyttat ut.

6 Åtagande
Leverantören skall ha f ö r m å g a att självständigt ansvara för driften och utvecklingen av
städverksamheten som säkerställer kvaliteten på uppdraget samtidigt som avtalad kvalitetsnivå för
respektive lokal uppnås v i d överenskommen tidpunkt så att sjukhusets personal kan ägna sig åt sin
kärnverksamhet.
Leverantören skall vara väl insatt i Svensk Standard SS 627801 c h övriga krav som ställs i denna
0

anbudsförfrågan. Leverantören skall uppfylla Kompetenskrav för att använda SS 627801, enligt
bilaga B i standarden.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
6.1 Kvalitetsprofiler

och kvalitetsnivåer

med

AQL-värden

Karolinska tillämpar Svensk Standard SS 627801, senaste version, nedan angivet Svensk Standard,
med tilläggskrav (enligt punkt 8) för fastställande och bedömning av städkvaliteten. De
inrapporterade föroreningar skall dock alltid åtgärdas senast v i d nästa städtillfälle även om dessa
tillåts enligt Svensk Standard.
Varje lokal är klassificerad i en kvalitetsnivå avseende städning. Lokaler som kräver samma
kvalitetsnivå har sammanförts i kvalitetsprofiler. Totalt finns fyra kvalitetsprofiler, A - D . Lokaler
tillhörande kvalitetsprofil A har högst kvalitetskrav och lokaler tillhörande kvalitetsprofil D har
lägst kvalitetskrav.
•
•
•
•

Kvalitetsprofil
Kvalitetsprofil
Kvalitetsprofil
Kvalitetsprofil

A
B
C
D

(t.ex. operationssal, sterilrum m m)
(t.ex. vårdsalar, behandlingsrum m m)
(t.ex. administrativa lokaler, personalutrymmen m m)
(t.ex. soprum, kulvert m m)

För den regelmässiga städningen definieras för varje lokal ett städresultat med angivande av
kvalitetsnivåer lokal enligt Svensk Standard. I nedanstående tabell framgår kvalitetsprofiler och
kvalitetsnivåer med A Q L - v ä r d e n för detta uppdrag.

Kvalitetsprofil

Kvalitetsnivå

Kvalitetsnivå

AQLvärde

Den fastställda
kvaliteten i en given

Föroreningsgrupp 1: skräp
och lös smuts, damm samt

Föroreningsgrupp 2:
Ytsmuts (torra och

Kvalitetsgräns för
acceptans
8
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fläckar (torra och blöta)
5
4
3
2

lokal
A
B
C
D

blöta)
5
5
4
3

2,50 %
4%
4%
4%

Obligatoriskt krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
6.2

Objektgrupper

Följande grupper av städytor och objekt skall ingå städentreprenaden.
6.2.1

Inventarier:

A - Anslagstavlor/skrivtavlor, askkoppar i rökrum (endast inom S L S O ) , avfallskorgshållare,
avloppsrännor,
B-bokhyllor, bord, ej sängbord, brandsläckare, bägarhållare, bänkar, ej labbänkar och arbetsbänkar
D - diskmaskinens utsida i personal- och anhörigkök, duschdraperiskenor, utsida duschslangar,
utsida duschmikrofon/huvud,
F- flyttbara skiljeväggar (ej mellan patientsängar), frysskåp/box utsida, fönsterbrädor,
G - garderob för patientkläder, utsidan, gardinstänger, genomräckningsskåp (endast utvändigt),
glasmontrar utsida, granskningsskåp (utvändigt),
H - hållare för handdukspapper, desinfektion, tvål, hatthyllor, hyllor allmänna utrymmen och
administrativa lokaler,
K - kaffeautomater utsida, kontorsmaskiner, kranar inkl fäste, klockor (vägg- och takarmatur),
kunddiskar/receptionsdiskar, kyl/frys utvändigt i personal-, anhörig- och undervisningskök
L-lampor/armaturer (ej patienters läslampor), även nedhängande taklampor,
M-mikrovågsugnar utvändigt i personal, anhörigkök och pentry,
O-omklädningsskåp för personal, utsidan
P-paneler och pallar (ej patientnära), papperskorgar,
R - radiatorer
S -sanitetskorgar för sanitetspåsar o.s.v. skohyllor, skåp utvändigt, skyltar, skrivbord (fria ytor),
sopsäckställning i administrativa lokaler, personalkök samt patientmatsal, säng och sängbord i
jourrum,
U-utslagsvask i labbmiljö, speglar, stoppade och ostoppade möbler, ej patientnära,
T-tavlor och övriga konstföremål, telefoner (ej patientnära), telefonautomater, toalettborsthållare
rengöres manuellt och droppskål rengöres i spoldesinfektor, toalettpappershållare, TV-apparater
(fjärrkontroll) tvättsäcksställning i personalomklädningsrum, tvättställ, toalettstol, tvättrännor,
V-vattenautomat f ö r personal utvändigt
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6.2.2

Väggar:

Väggytor enligt nedan:
armaturer
dörrblad,
dörrhandtag,
dörrkarmar,
element, elementskydd, elkontakt,
glasade ytor
hissdörrar
handledare/ledstång,
larmknappar,
kakel,
lister,
låsvred,
mellanglas,
paneler,
rör,
strömbrytare,
ventilationsgaller/don, frånluft, väggarmatur (ej patienters läslampor).
6.2.3

Golv:

Golvytor inklusive nedanstående:
Armaturer,
Dörrtrösklar,
golvbrunnar ovan- och insida,
golvytor, golvgaller,
heltäcknings- och avpassade mattor i allmänna lokaler,
skrapgaller,
6.2.4

Tak:

Takytor inklusive nedanstående:
armatur
bjälkar,
frånluftsdon,
galler,
luckor,
ljuslådor och ramar i takfönster,
rör,
utvändig del av ventilationskanaler,
Hela taket i samtliga lokaler i kvalitetsprofil A
10
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6.2.5

Lokaltyper

Lokaltyp
Kvalitetsprofil A
Anhörigrum/fainilj erum
Apparatrum, operation
Arbetsterapirum
Avdelningskök
Avtvättningsrum
Autoklavrum
Badrum
Behandlingsrum
Dagrum
Desinfektionsrum
Dialysram
Duschrum
Entré
Förlossningsrum
Förrum
Förrum
Garderob
Gipsrum
Hall
Hissar
Isoleringsrum
Korridor
Korridor
Kapprum
Källsortering/Milj örum
Laboratorier
Lavemangrum
Lekrum
Läkemedelsrum
Matsal
Medicinberedning
Medicinrum
Mottagningsrum
Mjölkkök
Obduktionsrum
Officin
Omklädningsrum
Passage
Passage
Pentry
Personalrum
Provtagningsrum
Pumprum i vårdlokal
Reception
Rökrum (inom SLSO)
Röntgenrum
Sköljrum
Skötrum
Sluss

där städning

av hela väggytor

ingår

Kommentar
Alla väggytor i samtliga lokaler i profilen

vårdavdelningar
toaletter allmänna ytor
huvudentréer
hisshall
vårdavdelningar
allmänna
kvalitetsprofil B och C

kvalitetsprofil B
Obs! ej ovanför arbetsbänkar
(apoteket)
operation, anestesi
allmänna
vårdavdelningar
vårdavdelningar och mottagningar

mot isoleringsram inf, operation, laboratorium
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Soprum
Svepningsrum
Toalett
Tvättrum
Undersökningsrum
Uppställningsplats
Uppvakningsrum
Vindfång
Vårdsal
Väntrum
Återupplivningsrum
Övervakningsrum

operation
kvalitetsprofil B och C
operation

Ovanstående lokaltyper baseras p å dagens indelning. Benämning kan ändras under avtalstiden men
det kommer att motsvara ref. rumstyp/lokaltyp.
6.2.6

Lokaltyper

där städning

av delar av väggytor

ingår

Trapphusväggar från trappsteget upp till 2,5 m
Väggar upp till 1,8m i lokaltyper som inte är specificerade under punkt 6.2.5.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
6.3

Tilläggskrav

Följande tilläggskrav utöver standarden skall gälla för detta uppdrag. Tillägg enligt Svensk
Standard punkt 5.1.4.
Kvalitetsprofil A
Ingen förekomst av fläckar, damm och rester efter kroppsvätskor tillåts.
Kvalitetsprofil B
Ingen förekomst av fläckar, damm och rester efter kroppsvätskor tillåts p å inventarier, handtag och
strömbrytare i vårdsalar, behandlings- och mottagningsrum.
Samtliga kvalitetsprofiler
Ingen förekomst av kroppsvätskor tillåts i sanitetsutrymmen.
Påfyllning av hygienartiklar såsom hushålls- och toalettpapper, tvål, desinfektionsmedel, bägare,
sanitetspåsar och pappershanddukar skall ombesörjas av Leverantören v i d varje städtillfälle.
Tömning/byte av soppåsar/papperskorgar/avfallskorgar/sanitetsbehållare v i d varje städtillfälle om
behovet finns.
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Radiumhemmet
Avdelningar p å Radiumhemmet där cytostatika hanteras kontinuerligt skall maskinstädning vara
hushunden. Städning med mopp skall vara hushunden. Tvätt av moppar skall ske enligt lokala
anvisningar, dvs. tidigast 72 timmar efter användning. Obs! Moppar skall ligga luftande mellan
användning och tvättning. Moppar skall ej lämna Radiumhemmets hus. Radiumhemmets moppar
måste tvättas i separat tvättmaskin eller anlita separat tvättföretag.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
6.4

Städrelaterade
•
•

•

•

•

serviceuppgifter

som skall ingå i

entreprenaden

Tömning av askkoppar i rökrum (på ca 10 avdelningar inom S L S O ,
Huddinge)
I konferensutrymmen skall även efter varje konferens tillses att skräp plockas
bort, bord och stolar ställs i ordning, papperskorgar t ö m s och bord torkas av.
Bokningslistor erhålls av Konferensservice.
Följande krav gäller endast Karolinska Huddinge: I uppdraget skall ingå att
kasta sopor i sopsugen dagligen m å n d a g - söndag i samtliga sopnedkast. I
denna ingår också rengöring av insidan av luckan. Antalet sopnedkast
framgår av bilaga 2 Städregistret Karolinska Huddinge.
Följande krav gäller endast Karolinska Solna: I uppdraget skall ingå
rengöring av insidan av sopluckan. Antalet framgår av bilaga 3 Städregistret
Karolinska Solna.
K ö p och utbyte av toalettborstar i allmänna toaletter, minst en gång per
kvartal. För övriga enheter tillhandahåller Karolinska toalettborstar och
leverantören skall ombesörja byte av dessa.

Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

7

Genomförande

Tjänsten är uppdelat på:
1. Regelmässig städning inklusive integrerat golvvård och storstädning
2. Städrelaterade tilläggstjänster
Lokaler, lokaltyp, antal lokaler, lokalyta och hur m å n g a gånger per dag, dagar per vecka eller
gånger per månad som kvalitetsnivån skall vara uppnådd framgår av Städregister: Bilaga 2 och
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Bilaga 3.
Obligatoriskt krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

8 Dagar och tidpunkter för genomförande
Allmänt gäller att städningen skall förläggas så att verksamheten störs så lite som möjligt.
Leverantören skall följa respektive avdelnings anvisningar, städtidpunkt, turordning för städning
mellan vårdlokaler, skyddskläder osv. Städarbetet skall utföras v i d tidpunkt som bestäms i samråd
med respektive avdelning:
•
•

Vardagar i regel mellan k l 07.00 och 17.00
Lördagar, söndagar och övriga helgdagar k l 07.00 - 16.00

Allmänna utrymmen skall städas:
• vardagar mellan k l 07.00 - 19.00
• Lördagar, söndagar och övriga helgdagar k l 07.00 - 16.00
Städning p å operationsavdelningar vardagar
Städning p å operationsavdelningar skall utföras:
• Vardagar fram t o m k l 21.00 i Karolinska Huddinge
• Vardagar fram t o m k l 21.30 i Karolinska Solna
Dessa tider kan komma att ändras under avtalstiden.
Städning p å operationsavdelningar lördagar, söndagar och övriga helgdagar
Städning kan komma att ske. Priset för städning av operationssal p å lördagar,
söndagar och helgdagar skall anges i prismall. Omfattningen överenskommes med
respektive avdelning v i d avtalsstart.
Mellanstädning av operationssalar
Skall vara möjligt att avropa v i d behov. Pris/vårdsal/tillfälle skall anges i Bilaga 7
Prisbilaga.
M e d akutstädning i allmänna utrymmen (korridorer, hisshallar etc.) avses städning utöver den
regelmässiga städningen som inte kan skjutas upp till nästa städtillfälle. Omfattar bl.a. avlägsnande
av stort spill, kroppsvätskor, osv. samt i ordningsställande av möbler och blomkrukor. Denna skall
ingå i uppdraget:
• vardagar k l 07.00-19.00. Inställelsetid max 15 minuter
• lör- sön- och helgdag k l 07.00-16.00. Inställelsetid max 15 minuter
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Nedanstående skall gälla för städning lördagar, söndagar och helgdagar:
•
•
•

Enheter som städas
helgdagar.
Enheter som städas
Enheter som städas
följd, eller så länge

måndag till söndag skall ha städning även v i d enstaka
sex (6) dagar i veckan kan vara ostädade en enskild helgdag
måndag till fredag kan vara ostädade i högst två dagar i
som verksamheten ej pågått i lokalerna

I lokaler som städas färre än fem (5) gånger per vecka skall Leverantören, efter överenskommelse
med berörd avdelning, i samband med entreprenadstart uppge vilken/vilka veckodag/ar respektive
lokal kommer att städas.
Städningen skall anpassas till årstidens behov så att städkvaliteten är oförändrad även när
nedsmutsningen, p å grund av väderleken, är större än normalt. Detta innebär för Leverantören att
frekvensen av städningen skall ökas när nedsmutsningen, p å grund av väderleken, är större ä n
normalt. Kostnad för denna skall ingå i anbudspriset.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

9 Städrelaterade

tilläggstjänster

Leverantören skall tillhandahålla Karolinska nedan beskrivna samt i prisbilagan angivna
tilläggstjänster. Dessa utförs av Leverantören enbart efter avrop. Rutiner för avrop skall
överenskommas med verksamhetscontroUers p å Servicetjänster och Logistik innan avtalsstart. A l l a
i bilaga 7 f l i k 1 begärda prisuppgifter skall offereras.
9.1 Städning

av

anhöriglägenheter

Sjukhuset disponerar idag fyra (4) lägenheter f ö r anhöriga till patienter. Detaljer för dessa f r a m g å r
av Bilaga 6 Anhöriglägenheter.
9.2

Fönsterputsning

N ä r det gäller fönsterputsning i allmänna utrymmen som kräver särskild utrustning skall
gemensam syn genomföras för fastställande av behov och separat pris skall då lämnas.
9.3 Rengöring

av inredning

i

operationssal

För rengöring av patientnära inredning p å operationssal skall totalpris/operationssal anges. Priset
skall inkludera armstöd, benstöd, bukduksstöd, elutrustning, diatermiutrustning, fotpallar (ovanoch undersidan) geldynor, narkosarm, narkosbåge, operationsbord, operationsstock,
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operationslampa, rostfria bord, sugapparat och ev. fast inredning.
9.4

Storstädning

Tilläggstjänsten avser endast storstädning för de avdelningar som utför städning i egen regi.
9.5

Möbelflyttning

Flyttning av möbler i samband med storstädning eller fönsterputsning.
9.6 Tvätt och torkning

av mopp- och

dammdukar

För de arbetsmoment som utförs av Karolinskas personal.
9.7

Saneringstjänst

Saneringstjänst t ex rum för robot och rörpost, sanering av provtuber. Gäller ej v i d slutstädning av
vårdrum med ytdesinfektion med tensid. Skall kunna utföras 365 dagar/år, 24 timmar/dygn, med 1
timmes inställelsetid.
9.8

Akutstädning

Avses akutstädning av allmänna utrymmen utanför ordinarie arbetstid. Skall kunna utföras 365
dagar/år, 24 timmar/dygn, med 1 timmes inställelsetid.
9.9
Gardintvätt
Separata priser skall anges f ö r alla efterfrågade moment för att beställaren kan v i d avropstillfälle
ange behovet och omfattning av tjänst.
Leverantören skall tvätta och hantera gardiner med kvalitetssäkrade metoder.
Kvalitetssäkringsmetod skall redovisas.

9.10 Övriga
tilläggstjänster
Exempelvis rengöring av diskbänk och kylskåp (invändigt), i - och urplockning av diskmaskin,
hyra av extra mattor, m m.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

10 Organisation, bemanning och personal
Anbudsgivaren skall i sitt anbud presentera anpassad och trovärdig tilltänkta organisation och
16
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bemanning som är anpassad för uppdragets utförande under hela avtalstiden. Bemanning "under
normal dag" skall redovisas separat för Karolinska Huddinge och Karolinska Solna.
Organisationen skall fungera och kunna utvecklas i samråd med Karolinska under hela avtalstiden.
Följande skall minst framgå:
- befogenheter för respektive ledningsperson/ansvarig
- dokumenterad erfarenhet av arbetsledning för respektive ledningsperson/ansvarig
- bemanning (antal, tjänstgöringsgrad, per yrkeskategori)
- organisation för kvalitetssäkring av uppdraget
- personprofil (kompetensprofil) för arbetsledning
Leverantörens representant/er med beslutanderätt i frågor gällande entreprenaden skall finnas
tillgänglig/a p å plats p å Karolinska, vardagar k l . 07.00 - 17.00 och lördagar, söndagar och
helgdagar k l . 0 7 . 0 0 - 16.00.
Anbudsgivaren skall i sitt anbud redovisa plan för genomförandet av uppdraget samt:
redogöra hur övergripande m å l , strategier, m å l och handlingsplaner för olika ansvarsområden och
för de enskilda medarbetare kommuniceras hur erforderlig information t.ex. om frånvaro av
ordinarie personal, är tillförlitlig och hur den görs lättillgänglig för sjukhusets avdelningar/enheter,
verksamhetscontroUers och inom den egna organisationen
hur uppföljning av verksamhetens resultat gällande detta uppdrag p å olika ledningsnivåer görs och
följs upp under hela avtalstiden
10.1

Övriga krav på

personal

Leverantörens personal skall f ö l j a policies och riktlinjer som gäller för personal anställda av
Karolinska t.ex. Policy för Rökfritt sjukhus, A l k o h o l - och drogpolicy, Arbetsmiljö och hälsa, Hot
och våld, Jämställdhet, Sexuella trakasserier, kränkande särbehandling, Internetanvändning och epost, Calicivirusorsakad mag- tarminfektion samt alla senare tillkommande policies av liknande
art.

•

A l l städpersonal skall ha dokumenterad utbildning i P R Y L senast tre (3) månader efter
dagen för påbörjande av Städtjänster.

•

A l l städpersonal skall ha genomgått utbildning i kvalitetsmätningssystemet Svensk
Standard senast dagen f ö r påbörjande av Städtjänster

•

A l l städpersonal skall ha genomgått utbildning senast dagen för påbörjande av Städtjänster
som innefattar allmänt o m varför städning i vårdmiljö är viktigt, basala hygienrutiner,
smitta, smittvägar och smittspridning samt städning hos infekterad patient. Utbildning i
basala hygienrutiner anordnas av Karolinska. Leverantören skall ansvara f ö r
utbildningskostnaden och arbetstiden för personal som deltar i utbildningen och vikarier för
dessa. Kostnaden för utbildningen (2012:s kostnadsläge) är 1 500 kronor per timme,
resekostnad 500 kronor per tillfälle tillkommer. Karolinska har rätt att justera kostnaderna
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under tiden för Avtalet. Uppskattad tidsåtgång per utbildningstillfälle är tre timmar. Efter
avslutad utbildning ska deltagarna genomgå kunskapstest.
•

A l l personal skall behärska svenska i både tal och skrift för att kunna förstå instruktioner,
säkerhetsinformation för att upprätthålla god patientsäkerhet.

•

Leverantören skall förse städpersonalen med tydliga städinstruktioner för samtliga
lokaltyper. Städinstruktioner per lokal/rum och kundspecifika rutiner skall finnas, och skall
vara uppdaterade hos respektive städpersonal/städvagn.

I anbudet skall redovisas hur Leverantören avser att vidmakthålla och utveckla respektive
personalkategoris kompetens: städpersonal, arbetsledning och övrig personal som ingår i
entreprenaden.
Utbildning av städning i operationssal tillhandahålls av Karolinska.
Krav p å utbildning/kompetens som angivits ovan skall gälla även all nyanställd personal under
hela avtalsperioden.
10.2

Arbetskläder

Leverantörens personal skall bära enhetlig klädsel. Leverantören skall tillhandahålla och bekosta
arbetskläder samt tvättning av dessa. Lagring och tvättning av arbetskläder skall ske p å ett
hygieniskt och ur smittorisk synpunkt riktigt sätt. Derma klädsel skall godkännas av Karolinska
före avtalsstart. Karolinskas Klädregler skall tillämpas, senaste versionen skall alltid gälla.
Leverantören skall tillhandahålla skyddsutrustning som krävs f ö r arbetets utförande enligt A F S
2005:1.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

11 Utrustning och entrémattor
11.1

Utrustning

Leverantören skall tillhandahålla all erforderlig utrustning (t ex tvättmaskiner, kombimaskiner,
kopiatorer mm) för entreprenaden. Kostnader för dessa skall ingå det offererade priset.
Skötsel och underhåll av maskinell städutrustning skall beskrivas av Leverantören. Leverantören
skall tvätta och hantera flergångstextilier t e x moppar och torkdukar med kvalitetssäkrade
metoder. Kvalitetssäkringsmetod skall redovisas.

18

KAROLINSKA
Universitetssjukhuset

Ärendenr:

Handläggare

2012-183

Sari Kärkkäinen

Diarienr:

Dokument upprättat

K0977-2012

2012-05-14

Dokumenttyp

II Kravspecifikation
Städtjänster

11.2

Entrémattor

Leverantören skall tillhandahålla entrémattor v i d 30 entréer i Huddinge och 40 entréer i Solna.
Kostnaden för dessa skall ingå i det totala anbudspriset.
V a l av entrémattor skall ske i samråd med Karolinska. Samråd avser t ex färgval, kvalitet och att ej
reklam- eller logotryck finns.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärlming/kommentar:

12 Förbrukningsartiklar
Karolinska tillhandahåller följande hygienartiklar: hushålls- och toalettpapper, tvål,
desinfektionsmedel, bägare, sanitetspåsar och pappershanddukar. Leverantören skall beställa dessa
hos av Karolinska anvisad leverantör och ombesörja påfyllning.
Leverantör har möjlighet att köpa handskar från SLL-avtal. O m handskar köps f r å n annat håll skall
de vara puderfria och fria från ftalater. Handskarna skall vara P V C - f r i a .
Karolinska tillhandahåller plastförkläden för rengöring av toaletter och hygienutrymmen. N ä r det
gäller plastförkläden för rengöring av allmänna toaletter skall dessa beställas av Leverantören hos
av Karolinska anvisad leverantör.
Leverantören skall tillhandahålla erforderliga storlekar av soppåsar och sopsäckar.
Leverantören skall köpa kemisk-tekniska varor f r å n SLL-avtal för användning i entreprenaden.
Gällande kemisk-tekniska varor, se "säkerhetsblad" p å www.medicarrier.com. O m Leverantören
anser att dessa varor inte visar sig lämpliga skall detta framföras till Karolinska.
Utrustning och kemisk-tekniska varor skall förvaras av Leverantören oåtkomligt för obehöriga p å ett sådant sätt att personskador, skador p å egendom och lokaler inte uppkommer.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

13 Hygien
Leverantörens personal skall ha kunskap om och praktiskt tillämpa gällande basala hygienrutiner.
19

KAROLINSKA
Universitetssjukhuset

Ärendenr:

Handläggare

2012-183

Sari Kärkkäinen

Diarienr:

Dokument upprättat

K0977-2012

2012-05-14

Dokumenttyp

II Kravspecifikation
Städtjänster

Städpersonal skall dagligen v i d arbetets b ö r j a n inhämta anvisningar om turordning för städning av
vårdlokaler från avdelningsansvarig för sjukvården p å arbetsstället.
Skyddsåtgärder för arbetsmiljö och smittskydd skall baseras p å Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
mikrobiologiska arbetsmiljörisker A F S 2005:1 (eller senare) och övriga riktlinjer som gäller p å
sjukhuset.
Leverantören skall följa S L L ' s handlingsprogram v i d blodburen smitta och hur dessa förebyggs.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

14 Avvikelsehantering
Anbudsgivaren skall redogöra hur avvikelserna hanteras beträffande utredning av grundorsaker till
dessa och andra problem i de berörda processerna och hur dessa upptäcks. V i l k a åtgärder vidtagas.
Hur avser anbudsgivaren säkerställa att problemen inte återkommer.
Obligatoriskt krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

15 Risk- och händelseanalys
Anbudsgivaren skall beskriva hur företaget arbetar förebyggande för att minska riskerna för
skador orsakade av aktiviteter i berörda processer som ingår i uppdraget. Anbudsgivarens skall
beskriva rutiner för identifiering, dokumentering av negativa händelser/tillbud och fastställa och
åtgärda orsaker. Utvärdera dessa och återföra erfarenheterna.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

16 Option - Kundservice
Anbudsgivaren skall offerera option p å tjänsten 1 :a linjens (för okomplicerade frågor)
kundservice. Tjänsten skall kunna tillhandahållas från avtalsstart om Karolinska väljer detta
alternativ.
Kundservice skall vara tillgänglig för Karolinska genom personlig service per telefon och e-post
enligt nedan:
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m å n d a g - fredag k l 07.00 -17.00
lördag, söndag och helgdag k l 07.00 - 16.00.
Leverantörens kundservice skall anslutas till Karolinskas telefonkösystem för att mätning av
tillgänglighet och svarstider skall vara möjligt. Karolinska svarar f ö r denna kostnad.
Leverantören skall beskriva sin Kundservice f ö r entreprenaden avseende beställning av
tilläggstjänster, rådgivning och reklamationer. Derma skall kunna verka oberoende av om
sjukhuset avropar optionen.
I denna tjänst skall ingå:
Mottagande av beställningar och reklamationer samt enklare rådgivning t.ex. v i a sjukhusets
logistikledningssystem Logiled (som kan komma att användas som gränssnitt mot verksamheterna)
och vidarebefordran av ärenden till rätt person/funktion för åtgärd.
System för denna tjänst skall vara åtkomligt online för verksamheterna p å sjukhuset för ömsesidig
kommunikation t.ex. ärendehistoriken. Ärenden f r a m f ö r d a direkt till Leverantörens övrig personal
skall loggas i n i detta system.
Återkoppling av ärenden skall ske senast påföljande arbetsdag.
Sammanställning och statistik skall kunna fås av systemet gällande alla inkomna ärenden:
utebliven tjänst, bristfällig tjänst, (brister i städkvalitet, rutiner, system, information,
kommunikation), vilken typ av extra städning, och övrigt varje ärende med separata tidstämplingar
samt respons- och insatstider.
Systemkrav: Ekonomisk redovisning av samtliga fakturerade tilläggstjänster: tidsåtgång om
möjligt, ansvarig, datum, datum för beställning och återrapportering, fakturerad
totalkostnad/månad, lokal/karmnummer, kostnadsställe, kundnamn, typ av tilläggstjänst,
ärendenummer, beställarens namn, versionsnummer.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

17 Option - Städregister
Anbudsgivaren skall offerera option p å tjänsten Städregister. Tjänsten ställer höga krav p å
leverantörens flexibilitet, d å behov av städning förändras kontinuerligt under avtalstiden. Tjänsten
skall kunna tillhandahållas från avtalsstart om Karolinska väljer detta alternativ.
Denna tjänst skall helt i alla delar stödja Svensk Standard.
I denna tjänst skall inmatning och kontinuerlig uppdatering av Karolinska data v i d förändringar
och tillkommande lokaler ingå.
Följande uppgifter skall framgå: fastighet, byggnad/plan, lokal, karmnummer, lokalbenämning,
antal lokaler, yta och kvalitetsprofil, frekvens/dag måndag-fredag, frekvens/dag lördag-söndag,
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klinik eller motsvarande, kostnadsställe samt procentuell delning av enstaka lokaler. Likaså skall
även följande framgå: kontaktnamn, kontakt telefonnummer, kontakt e-post. Spårbarhet av
förändringar exempelvis för pris, yta, frekvens och datum skall framgå.
I städregistret skall också f r a m g å vilken veckodag städningen utförs och dess frekvens.
Utdrag ur detta register skall kunna levereras inom 3 dagar efter begäran. Uppdatering av
ändringar skall göras inom en vecka efter genomgång med kunden.
Systemet skall under hela avtalstiden vara kompatibelt med sjukhusets lokaldatabas.
Karolinska skall kunna ha tillgång till systemet och registret online.
V i d avtalets upphörande skall Leverantören garantera att registret är uppdaterat med samtliga
erhållna förändringar under avtalstiden och lämna uppdaterat och kvalitetssäkrad version till
Karolinska.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

• Nej

Anmärkning/kommentar:

18 Kvalitetssäkring
Anbudsgivaren skall presentera plan för kvalitetssäkring. Denna skall innehålla svar hur denne
avser att bedriva kvalitetsarbete systematiskt och fortlöpande för att uppfylla krav som är upptagna
i detta förfrågningsunderlag (omfattande organisation, bemanning, vikarietillsättning,
reservkapacitet, kontrollrutiner, m m) under hela avtalstiden.
Anbudsgivaren skall redovisa hur kvaliteten säkerställs i uppdraget och redogöra hur uppföljning
av verksamheten sker. Anbudsgivaren skall ange vilka m å l och mätetal som används för
verksamhetsstyrning och -uppföljning. Anbudsgivaren skall dessutom redogöra för hur förbättring
av processerna sker för att uppnå bekymmersfri städleverans.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

• Nej

Anmärkning/kommentar:

19Kontinuitetsplan
Leverantören skall redovisa hur denne säkrar leveransen av städning enligt Karolinskas
prioritering v i d allvarlig störning t.ex. om stora personalgrupper insjuknar, brister i leveranser av
städmaterial mm. Lokaler tillhörande kvalitetsprofil A och B har högsta prioritering.
22

KAROLINSKA
Universitetssjukhuset

Ärendenr:

Handläggare

2012-183

Sari Kärkkäinen

Diarienr:

Dokument upprättat

K0977-2012

2012-05-14

Dokumenttyp

II Kravspecifikation
Städtjänster
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

20 Kvalitetsuppföljning
20.1

Avtalsenliga

kvalitetskontroller

Bedömning av städkvaliteten skall göras enligt senaste Svensk Standard SS 627801. Lokaler som
är föremål för slumpning av kontroll framgår av Bilaga 2 Städregister Karolinska Huddinge och
bilaga 3 Städregister Karolinska Solna. Enkel eller dubbel stickprovsplan används enligt
Karolinskas val. Kvalitetsprofil A utgör eget stickprovsplan, lokalerna slumpas och kontrolleras
separat.
Avtalsenliga kvalitetskontroller inklusive därtill tillhörande slumpning skall genomföras
gemensamt av Karolinska eller av Karolinska utsedd person och Leverantören. Kvalitetskontroller
genomförs fyra (4) till åtta (8) gånger per år.
Karolinska bestämmer tidpunkt för genomförandet samt styr kontrollerna. Lokalerna skall slumpas
i direkt anslutning till respektive kvalitetskontroll. Information om slumpade men ej kontrollerade
lokaler skall behandlas med mycket hög sekretess. Slumpdata skall innehålla uppgift om
utskriftsdatum. Datumen meddelas Leverantören två dagar före kontroll. Resultat av kontrollerna
skall kunna tas ut omgående efter utförd kontrolldag. Anmärkningar per lokal skall kunna
registreras och vara möjliga att återkontroUera att samma fel inte uppträder v i d nästa kontroll. O m
samma fel uppträder v i d nästa kontroll utgår vite enligt punkt 20.4 beroende p å vilken
kvalitetsprofil lokalen tillhör. V i d kvalitetskontrollerna skall samtliga fastställda kvalitetsprofiler
kontrolleras.
V i d oenighet om b e d ö m d städkvalitet skall oberoende kontrollant anlitas av Karolinska, och ny
kontroll kommer att genomföras. Denna kontroll är utslagsgivande för resultatet. Kontrollantens
kostnad skall delas lika mellan parterna.
Noterade föroreningar i en lokal som kontrollerats v i d gemensam kvalitetskontroll får ej finnas
kvar i samma lokal efter nästa städtillfälle.

Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
20.2

Karolinskas

övrig uppföljning

av

städkvalitet

Utöver ovanstående kommer Karolinska kontinuerligt att följa upp städkvaliteten. Karolinska
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kommer att göra stickkontroller. Leverantören skall om Karolinska så begär delta v i d kontrollerna.
Upptäckta eller noterade föroreningar i en lokal som kontrollerats skall ej finnas kvar i samma
lokal efter nästa städtillfälle. Avvikelser skall jämställas som reklamationer enligt punkt 21.4,
likaså bedömning och storlek p å viten.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
20.3

Leverantörens

kvalitetsuppföljning

I anbudet skall Leverantören redovisa hur egna kvalitetsuppföljningar kommer att genomföras.
Samtliga lokaler/rum skall kontrolleras minst en gång per år enligt Svensk Standard. Resultatet,
godkänt/icke godkänt, per lokal skall redovisas kvartalsvis. De lokaler som inte har kontrollerats
av leverantören b e d ö m s som icke godkända i redovisningen.
Antal egenkontroller styrs av profil och frekvens. Kvalitetsprofil A : 4 ggr/år, Kvalitetsprofil B :
2ggr/år, Kvalitetsprofil C - D 1 gång/år.
Utöver uppföljning av städresultatet skall Leverantören genomföra egna uppföljningar när det
gäller följ samhet av basala hygien- och klädregler. Resultatet redovisas till Kvalitet och
Patientsäkerhet med cc till verksamhetskontroller kvartalsvis.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärlming/kommentar:
20.4

Reklamationer/Viten

Reklamationer och viten enligt avtalsmall punkt 36.3.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
20.5

Kundenkät

Karolinska genomför en gång per år NKI-mätning (Nöjd K u n d Index) för alla leverantörer av
servicetjänster. Undersökning av externa leverantörer består av två delar; allmän bedömning och
bedömning av leveranskvalitet. Viktning sker av frågor som tillhör allmän bedömning.
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Målet för NKI-värdet åren 2013-2014 för Genomförande är 75 %.
Det långsiktiga målet för N K I år 2015 för Genomförande är 80 %.
O m NKI-värde < 75 % för Genomförande v i d genomförd undersökning från år 2014 skall vite
med 1 % av den totala avtalskostnaden per år utgå.
Leverantören skall senast fyra (4) veckor efter erhållet resultat presentera handlingsplan f ö r att v i d
nästa kundundersökning uppnå det uppsatta målet.
O m NKI-värde > 80 % för Genomförande v i d genomförd undersökning år 2015 eller tidigare
godkänner Karolinska prishöjning med 100 % i enlighet med S C B städindex p å hela
avtalsbeloppet.
För närvarande ställs följande frågor till kunderna:
Allmän bedömning:
• Kontakta/tydlighet - V i vet när v i ska kontakta städleverantören
• Tillgänglighet - Det är lätt att komma i kontakt med städleverantören
• Bemötande - V i blir bra/professionellt bemötta i våra kontakter med
städleverantören
• Behjälplighet - V i får den hjälp v i behöver när det uppstår problem eller frågor
av städleverantören
• Återkoppling - V i får snabb återkoppling p å de åtgärder som vidtagits av
städleverantören
• Genomförande - Städleverantören genomför de uppdrag v i v i l l ha hjälp med p å
ett bra/professionellt sätt.
Resultat 2010 för genomförande i Huddinge 65%, i Solna 54%
Resultat 2011 för genomförande i Huddinge 64%, i Solna 57%)
•
Snabbhet - städleverantören genomför uppdragen snabbt.
Leveransfrågorna:
• V i vet vilken städning v i enligt avtalet kan förvänta oss
•
Städresultatet är enligt avtalet
•
Städresultatet är j ämnt
•
Städpersonalen har den hygienkunskap som behövs
• Kontinuiteten bland städpersonal är bra
• Kommunikationen fungerar bra med städpersonalen
• V i får hjälp med våra problem ,
• Problem och brister åtgärdas snabbt och v i får veta vad som är gjort
• Det är lätt att komma i kontakt med gruppledaren
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Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:
20.6

Uppföljning

av

tilläggstjänster

Kvalitetsuppföljning av periodiska städinsatser, storstädning och tilläggstjänster kommer att ske.
Påpekade brister skall åtgärdas senast påföljande arbetsdag.
Leverantören skall i god tid boka i n tid hos avdelningens kontaktperson när storstädning, g o l w å r d
eller fönsterputs är genomförd for gemensam besiktning.

Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Arimärkning/kommentar:

21 Redovisning av åtagande
Leverantören skall under hela avtalstiden redovisa elektroniskt korrekt data avseende
nedanstående och relaterade uppgifter. Uppgifterna skall lätt kunna behandlas med Microsoft
Excel. Datum för inlämnande av rapporterna bestäms v i d avtalets start. Dessa kan ändras under
avtalstiden. A l l statistik skall redovisas separat för Karolinska Huddinge och Karolinska Solna till
respektive verksarnhetscontroller.
A v all rapportering skall det framgå ansvarig f ö r uppgifterna, datum, versionsnummer av
dokument.
21.1

Månadsvis

Sammanställning och statistik över alla fakturerade tjänster och inkomna ärenden: utebliven tjänst,
bristfällig tjänst, vilken typ av extra städning, information/kommunikation, övrigt med separata
tidstämplingar samt respons- och insatstider
Ekonomisk redovisning av all fakturerad regelmässig städning: per kostnadsställe, kundnamn,
förändring av städyta och kostnad samt total städyta/kostnadsställe och datum för förändringar och
datum för anmälan om dessa.
Ekonomisk redovisning av samtliga fakturerade tilläggstjänster: tidsåtgång om tillämpligt,
ansvarig, datum, datum för återrapportering, fakturerad totalkostnad/månad, lokal/karmnummer,
korrekt status, kostnadsställe, kundnamn, typ av tilläggstjänst, ärendenummer, beställarens namn,
versionsnummer.
Data/statistik till mätetal inom förbättringsarbete
Avtalskontroll (enligt Svensk Standard, 4-8 kontroller/år)
Uppdatering av städregister, uppgifterna framgår av bilaga 2 och bilaga 3.
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Genomförda kundbesök hos avdelningsansvariga
Aktuella priser, f ö r varje lokal, efter uppdatering av uppgifterna i städregister skall finnas
tillgängliga f ö r kunderna
21.2

Kvartalsvis

Tjänstgöringslistor (namn, personnummer, kön, period, antal arb. timmar, dagtid/jourtid, % av
heltid, period, anställningsform: tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, timanställning,
vikariatanställning)
G o l w å r d s s t a t u s : planering och genomförande (skall f r a m g å av städregistret)
Genomförd storstädning
Resultat av Leverantörens egenkontroll av städkvalitet. I denna redovisning skall antalet
kontrollerade lokaler, byggnad, lokalnummer, kvalitetsprofil, godkända och icke godkända lokaler
framgå
Personer som genomgått P R Y L - utbildning och utbildning i Svensk Standard
21.3

Årsvis

Kemikalierapportering, se punkt 25. Miljö.

Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

22 Utveckling
Avdelningen för Servicetjänster och Logistik arbetar med ständiga förbättringar. A l l a medarbetare
inklusive representanter för externa entreprenörer deltar i dag i minst en förbättringsgrupp. M ö t e n
sker 1 timme varannan vecka. Samtliga lokala grupper tar fram egna fokus, m å l och mätetal. Dessa
följs upp minst en gång per månad. Varje grupp har en egen handlingsplan med aktuella aktiviteter
mellan mötena.
Uppföljningsmöten för samtliga medarbetare hålls 1 gång/halvår där erfarenhetsutbyte sker,
gemensamt fokus diskuteras och goda exempel i förbättringsarbetet visas.
Leverantören skall aktivt delta i Karolinskas förbättrings - och utvecklingsarbete utan extra
ersättning. Syftet är att förbättra leverans av städtjänster för att frigöra tid f ö r vårdpersonal f ö r att
de ska kunna ägna sig åt kärnverksamheten. Leverantören skall utse deltagare från alla
personalkategorier /site (Huddinge och Solna). Idag sker dessa möten 1 timme per gång med visst
arbete däremellan. Antal förbättringsmöten idag är 22/site/år (Huddinge och Solna). För varje
förbättringsgrupp tas fram lokalt fokus med mål och mätetal som mäts minst en gång/månad.
Rapportering av aktiviteter till mätetalen skall göras månatligen.
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Leverantören skall aktivt följa utveckling som sker beträffande metoder, städteknik,
städutrustning, kemisk-tekniska metoder och IT-stöd. Leverantören skall tillämpa och utvärdera
dessa i möjligaste m å n i uppdraget, samt lämna förslag till förbättringar och utveckling.
Karolinska kommer under avtalstiden att utveckla I K T (Informationsteknologi
Kommunikationstjänst Teknik) vilket bl.a. innebär stöd för spårbarhet, positionering, rums- och
beläggningsstatus mm. Karolinska förutsätter att Leverantören aktivt samarbetar med dessa
frågor. Leverantören skall i sitt anbud beskriva sin erfarenhet och uppdrag inom
dessa/motsvarande områden och hur detta ger Karolinska mervärde.
Leverantörens skall kunna kontrollera utförd städning med hjälp av maskinell avläsning av
uppsatta streckkoder/RFID senast efter ett år efter avtalsstart.
22.1

Flödesarbete

Leverantören skall flödesorientera samtliga flöden i uppdraget för att ta bort onödiga aktiviteter.
Dessa skall redovisas efter genomgång till sjukhusets verksamhetscontroUers. Första redovisning
skall ske första kvartalet efter första avtalsåret.

Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Ajimärkning/kommentar:

23 Standardisering

GSl

Karolinska Universitetssjukhuset har 2012-01-03 fattat inriktningsbeslut gällande GSl-standard
för informationsstruktur. N K S har tydliga krav gällande spårbarhet, positionering,
informationstransparens och standardisering. Det kräver objekts- och rumsdatabaser med av S L L
vald global standard. Leverantören skall under avtalstiden när sjukhuset kräver och med rimlig
införandetid, använda sig av G S l standarder inom följande områden:
• G T I N som artikelnummer för leverantörens artiklar och tjänster (helst från start)
• G L N för identifiering av Leverantör (från avtalsstart) samt kundregister
• G L N för rum/lokaler (när sjukhusets centrala lokalregister uppdaterats)
•
I D och 2D Streckkoder med läsare och med "lämplig information" tex G T I N ,
G L N (när tillämpligt)
• R F I D (när tillämpligt)
• E-fakturering (tillämpliga delar med hänsyn taget till Redovisningssektionens
anvisningar)
Läs mer p å w w w . G S l . s e http://gsl.se/sv/GSl-i-min-bransch/Halso-och-sjukvard/ och
http://gsl.se/Global/Documents/hälso-%20och%20sjukvård/Vision-for-sjukvarden.pdf
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Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

24Myndighetskrav och

rekommendationer

Den senaste version av nedanstående skall alltid gälla.
-

Vårdhandboken skall i tillämpliga delar följas, www.vardhandboken.se

-

Basal hygien inom hälso - och sjukvård. SOSSF 2007:19.

-

Basala hygienrutiner, vårdhygien Stockholms Län. H S F 20110208.

-

Karolinskas "Handbok för kliniska riktlinj er"/ Basala hygienrutiner/ Klädregler
för all personal

-

Leverantören skall under avtalstiden ansvara för alla myndighetskontakter som
tillstånd, besittningsskyddsavstående etc. gällande verksamheten och p å anmodan
redovisa all dokumentationen.
Förordning SFS 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll, 7§ innebär att
leverantören skall registrera användningen av farliga kemikalier. Karolinska
tillhandahåller datorstöd för detta.
Avfallsförordningen (2011:927) skall följ as v i d hantering av farligt avfall,
källsorterat avfall och osorterat avfall.
Karolinska ansvarar för rapportering av utsläpp och kemikalieförbrukning till
myndigheter.

-

-

Karolinska kan under avtalstiden komma med nya regler/riktlinjer som ska följas av Leverantören.

Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

ISMUjö
Karolinska har miljötillstånd och är certifierat enligt ISO 14001. Leverantören skall arbeta i
enlighet med detta genom att följa avtalets delkrav för kemikalier, förbrukningsartiklar, avfall,
kommunikation, utbildning och awikelserutiner.
Leverantören skall åta sig att vidta åtgärder så att lagring och hantering av alla kemikalier inte kan
m e d f ö r a utsläpp till avloppsnät eller omgivning.
Leverantören skall ta ansvar för att all städpersonal får tillräcklig miljöutbildning/information för
att kunna utföra sitt arbete utan risk för hälsa eller miljö. Leverantörens all personal skall ha
genomgått S L L miljösteg, den senaste version, utbildning online inom 6 månader från avtalsstart
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samt nyanställda inom en månad från avtalsstart.
Det innebär till exempel att Leverantörens personal skall känna till:
- att endast godkända kemikalier får användas
- sjukhusets rutiner för hantering av relevanta typer av avfall
- hantering av avvikande produkter/företeelser i lokaler eller avfall
- konsekvenserna för miljön av att inte följa rutinerna
Leverantören skall ange vem som är företagets kontaktperson i miljöfrågor. Karolinska kommer
att informera Leverantören om relevanta rutiner i miljöledningssystemet, uppkomna
m i l j ö a w i k e l s e r , eventuella förelägganden från myndigheter och andra miljörelaterade ärenden
som är av betydelse för Leverantören.
Leverantören skall redovisa förbrukade mängder av märkningspliktiga kemiska produkter som
använts i Karolinskas lokaler senast 15 januari varje år.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

26 Lokaler
Anbudsgivaren får hyra lokaler för entreprenaden till en av Locum A B fastställd hyreskostnad i
dag enligt nedan:

Lokalyta
Hyreskostnad/år

Huddinge
1009
1 531 544

Solna
1047
1 246 333

M e r detaljerad information om nuvarande lokaler finns i bilaga 1A Karolinska Huddinge och i
bilaga I B Karolinska Solna. Dessa kostnader skall ingå i offererade priser.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

lllnför
27.1

avtalsstart

Kundbesök

Leverantören skall kontakta samtliga kunder ca två månader före avtalsstart för genomgång och
fastställande av uppdraget såsom tidpunkt, spec. rutiner, nycklar, passerkort, koder, turordning osv.
Leverantören skall ha skriftliga överenskommelser med varje kund. Överenskommelsen skall vara
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undertecknad av båda parter, f ö r att betalning av faktura ska kunna ske. Från Karolinska är den
ansvariga för respektive kostnadsställe.
27.2

Märkning

av lokaler

Leverantören skall senast 1 månad efter entreprenadstart ha märkt samtliga lokaler (på varje
dörrpost/dörrkarm). Märkning p å dörrpost/dörrkarm skall överensstämma med beställd städning
enligt städregistret för att Karolinska skall godkänna fakturan. A v detta skall f r a m g å kvalitetsprofil
- frekvens - veckodag/ar som skall gälla för aktuell lokal. A v dessa skall också f r a m g å vilka dagar
som de periodiska momenten utförs. Information skall uppdateras v i d förändringar. Det skall
finnas fält i etiketten som skall fyllas i med karmnummer om sådan inte finns p å dörrposten . I de
fall karmnummer saknas skall kostnadsställeansvarig p å avdelningen kontaktas.
Etiketter som förstörts eller tagits bort skall ersättas kostnadsfritt. Etiketterna skall borttagas v i d
avtalets upphörande.

IHKundbesök
Leverantören skall kontinuerligt, minst en gång/år besöka samtliga kunder f ö r att informera sig om
t.ex. förändrade förutsättningar f ö r uppdraget, genomföra kvalitetskontroller, säkerställa att
levererad kvalitet är enligt avtalet m m .
Kunderna klassificeras A , B och C -kunder, beroende p å nivåerna för städkostnad, frekvens och
kvalitetsprofil. A-kunder skall besökas fyra (4) ggr per år, B-kunder skall besökas två
( 2 ) ggr/år, C-kunder skall besökas en (1) gång per år.
A-kunder = stora kunder och kunder med höga krav p å städning, exempelvis akutmottagningar,
operationsavdelningar, intensiwårdsavdelningar, infektionskliniken, transplantation m . f l .
B-kunder = exempelvis vårdavdelningar, mottagningar, röntgenavdelningar och laboratorier.
C - kunder = exempelvis administrativa enheter/motsvarande
Inför varje kundbesök skall leverantören hämta uppgifterna beträffande hyrda lokaler för den
aktuella kunden från Karolinskas lokaldatabas.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

29 Verksamhetsplan
Leverantören skall upprätta verksamhetsplan f ö r varje avtalsår. I denna skall vision, m å l och
beskrivning av verksamheten anges samt hur dessa kommer att uppnås genom bemanning, kvalitet,
ekonomi, awikelsehantering, statistik, utveckling och uppföljning. Denna skall vara Karolinska
tillhanda senast i december och avse det kommande året.
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Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/konimentar:

30

Verksamhetsberättelse

Leverantören skall upprätta verksamhetsberättelse för varje avtalsår. I derma skall anges
beskrivning av verksamheten och uppfyllelse av mål gällande bl a bemanning, kvalitet, ekonomi,
awikelsehantering, statistik, utveckling och uppföljning av dessa. Denna skall vara Karolinska
tillhanda senast i utgången av februari månad året därefter.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/kommentar:

31 Karolinskas interna hemsida. Inuti - Leverantörens kundportal för
Karolinska
Leverantören skall använda sig av Inuti som är Karolinskas huvudkanal för intern information
samt angelägna nyheter.
Karolinska tillhandahåller en dator för Huddinge och en dator för Solna. Leverantören skall
upprätta kundportal för Karolinska där relevant uppdaterad information om uppdragets
genomförande finns tillgänglig för kunderna via Inuti. Leverantören har tillgång till Karolinskas
kemikalieregister via Inuti.
Endast S L L - I T datorer får anslutas p å Karolinskas interna nät.
Obligatoriska krav enligt ovan godtas.
•

Ja

•

Nej

Anmärkning/konimentar:
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ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
UPPHANDLING A V

Städtjänster

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
INBJUDER T I L L ANBUDSGIVNING
Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen omfattar regelmässig städning inklusive integrerad g o l w å r d och integrerad
storstädning, g o l w å r d , storstädning samt städrelaterade tilläggstjänster till Karolinska
Universitetssjukhuset - Karolinska Huddinge och Karolinska Solna.
Lokalritningar tillhandahålls av ansvarig upphandlare.
Upphandlande myndighet/verksamhet

Handläggare

Karolinska Universitetssjukhuset
Upphandlingssektionen

Upphandlare Sari Kärkkäinen
Tfn:
08-517 74248
Mobil:
070-7373 025
E-post:
sari.karkkainen@karolinska.se
Avtalsperiod/beräknad leveranstid

Karolinska Solna: 2013-04-01 - 2017-12-31,
förlängning upp till två (2) år, tom 2019-12-31.
Karolinska Huddinge: 2013-11-01 -2017-12-31,
förlängning upp till två (2) år, tom 2019-12-31.
Sista datum för mottagande av anbud

Upphandlingsförfarande

2012-07-09

Öppen upphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling, L O U

Anbudets giltighetstid

Metod för utvärdering av anbud

2012-12-31

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud enligt
angiven utvärderingsmodell

Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller f ö r anbudsgivning.
Underlaget är uppdelat i avsnitt enligt nedan:
I. Administrativa föreskrifter (detta dokument)
II. Kravspecifikation
III. Avtalsmall
V i emotser Ert anbud med intresse.

Karolinska Universitetssjukhuset
Upphandlingssektionen
Sari Kärkkäinen, Upphandlare
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Anbudsgivare

Organisationsnummer:
Postadress:
Postnummer, ort:
Telefon:
Telefax:
Hemsida:

Behörig företrädare i samband med anbudsgivning
Behörig företrädare i samband med tecknande av
kontrakt
Kontaktperson 1, ansvarig för anbudet
Befattning:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Kontaktperson 2, ansvarig för avtalet
Befattning:
Telefon:
Mobil:
E-post:
E-postadress för utskick av upplysning om
tilldelningsbeslut
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1.

2012-05-14

K0977-2012

ALLMÄN ORIENTERING

Dagens städtjänster v i d Karolinska Universitetssjukhuset vilar p å ett kontrakt som utvecklades 2006
och avslutas 2013-03-31 i Karolinska Solna och 2013-10-31 i Karolinska Huddinge, utan att utnyttja
förlängningsoptioner.
Ett nytt avtal har bedömts b l i mer fördelaktigt för Karolinska Universitetssjukhuset och kan anpassas
för övergången till N y a Karolinska Solna ( N K S ) . Det nya avtalet ökar flexibiliteten och kan täcka i n
avvecklingen av Karolinska Solna inför N K S . Det nya avtalet är en förutsättning för att kunna uppnå
sjukhusets långsiktiga m å l f ö r entreprenaden.
Karolinska Universitetssjukhuset avser nu att upphandla städtjänster till både Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Anbud skall lämnas
p å båda objekten. Städtjänster inom N y a Karolinska Solna ingår inte i denna upphandling.
Avtalstiden Karolinska Solna:
2013-04-01- 2017-12-31 med rätt för Karolinska till förlängning med upp till två (2) år, d v s längst
till och med 2019-12-31.
Avtalstiden Karolinska Huddinge:
2013-11-01 - 2017-12-31 med rätt för Karolinska till förlängning med upp till två (2) år, d v s längst
till och med 2019-12-31.
M e r information om Karolinska Universitetssjukhuset finns under punkt 1.2 Karolinska
Universitetssjukhuset samt p å hemsidan www.karolinska.se

hl

Tidplan

Nedan sammanställning av viktiga datum som gäller för upphandlingen.
Anbudsinlämning senast:
Frågor ställs senast:
Frågor besvaras senast:

2012-07-09
2012-06-25
2012-06-28

Visning av arbetsområdena:
2012-06-01
2012-06-04
2012-06-05
2012-06-15

Karolinska
Karolinska
Karolinska
Karolinska

Huddinge
Solna
Solna
Huddinge

4

KAROLINSKA

Ärendenr:

Universitetssjukhtiset

Sari Kärkkäinen

Diarienr:

Dokument upprättat

Dokumenttyp

Administrativa föreskrifter
Städtjänster

1.2

Karolinska

Handläggare

2012-183

K0977-2012

2012-05-14

Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska
Institutet leder den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning
lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.
Karolinska Universitetssjukhuset har cirka 1 680 vårdplatser. C i r k a 109 000 vårdtillfällen produceras
per år varav cirka 6 000 är vårdtillfällen som härrör från utomläns- eller utlandspatienter.
Sjukhuset har cirka 1,7 miljoner besök varav cirka 48 000 besök är utomläns - eller utlandspatienter.
Karolinska Universitetssjukhuset är en av Stockholms största arbetsplatser med cirka 15 000
medarbetare. Totalt firms över 30 yrkeskategorier på sjukhuset.
Vår verksamhet är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men v i ansvarar även för vissa
verksamheter som är belägna p å bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Rosenlunds sjukhus,
Spinalis/Rehab Station Stockholm samt cirka 80 lokala laboratorier i primärvården.
Sjukvården är organiserad i sju vårddivisioner. Divisionerna i sin tur består av 70 olika
verksamhetsområden. Forskning och utbildning är nära sammankopplad med den dagliga sjukvården.
I Stockholms akademiska sjukvårdssystem samverkar sjukhusen som ingår i Stockholms läns
landsting och Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset har här uppdraget att vara navet
när det gäller forskning, utveckling och utbildning.
Karolinska Universitetssjukhuset omsätter årligen ca 14 miljarder kronor, drivs under bolagslika
former och ägs till 100 procent av Stockholms läns landsting. Sjukhusets styrelse är det högst styrande
organet och ska vara ett stöd för sjukhusledningen i arbetet med utvecklingen av verksamheten.
Sjukhusledningen består av sjukhusdirektören, divisionschefer och stabschefer. Som stöd för all
verksamhet som bedrivs v i d sjukhuset finns sju administrativa staber: Ekonomi, Human Resources,
Administration Information Service, Kvalitet och patientsäkerhet, Strategisk verksamhetsutveckling,
Marknad och avtal samt Forskning och Utveckling.
För mer information om Karolinska Universitetssjukhuset hänvisas till hemsidan www.karolinska.se.

1.3

Beskrivning av upphandlingen

Denna upphandling avser Städtjänster och städrelaterade tilläggstjänster till Karolinska
Universitetssjukhuset - Karolinska Huddinge och Karolinska Solna. Detaljerad information om
bakgrund, omfattning samt förutsättningar för denna upphandling samt krav som ställs p å efterfrågade
tjänster framgår av detta dokument, Dokument II Kravspecifikation och Dokument III Avtalsmall
samt av bilagor enligt punkt 1.3.4 Dokumentförteckning.
1.3.1

Omfattning

Upphandlingen omfattar regelmässig städning inklusive integrerad g o l w å r d och integrerad
storstädning, g o l w å r d , storstädning samt städrelaterade tilläggstjänster enligt beskrivning i detta
dokument, Dokument II Kravspecifikation och Dokument III Avtalsmall inklusive bilagorna.
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Upphandlingen omfattar Karolinska Huddinge ytorna som idag uppgår till ca 245 500 k v m fördelade
p å ca 13 200 rum och Karolinska Solna ytorna till ca 240 000 k v m fördelade på ca 17 000 rum.
Lokalernas placering framgår av bilaga 8 (Lokalritningar Karolinska Huddinge) samt av bilaga 9
(Lokalritningar Karolinska Solna). Städregister Karolinska Huddinge finns i bilaga 2, Karolinska
Solna - i bilaga 3.
Den totala städvolymen för Karolinska Solna beräknas successivt minska från 2016 i takt med
avveckling av Karolinska Solna inför N y a Karolinska Solna, med beräknad inflyttning under 20162018. Städtjänster inom N y a Karolinska Solna ingår inte i denna upphandling.
Karolinska reserverar sig för volymförändringar under hela avtalsperioden p å grund av inriktning av
verksamheterna och planering av verksamhetsinnehåll mellan Karolinska Solna och Karolinska
Huddinge.
Det råder osäkerhet gällande tidsplan, omfattning med överflyttningar av verksamheter mellan
Karolinska Solna och Karolinska Huddinge och N y a Karolinska Solna. Detta kan komma att påverka
befintliga lokaler med ombyggnation, renovering osv. vilket kräver stor flexibilitet,
anpassningsförmåga och samarbetsvilja av Leverantören.
Leverantören skall aktivt hålla sig uppdaterad om läget gällande N y a Karolinska Solna och
Karolinska via Karolinskas Interna hemsida samt andra aktuella källor.
Upphandlingen omfattar option till Karolinska Universitetssjukhuset för tillhandahållande av
tjänsten Kundservice respektive Städregister, enligt de krav som framgår av Kravspecifikation,
med giltighetstid under hela avtalsperioden.

1.3.2

Syfte

Syftet med denna upphandling för Karolinska är att teckna avtal avseende Städtjänster med en
leverantör med stor flexibilitet, anpassningsförmåga och samarbetsvilja under hela avtalsperioden och
som har förmåga att självständigt driva och utveckla verksamheten som säkerställer kvaliteten p å
uppdraget så att sjukhusets personal kan ägna sig åt kärnverksamheten.

1.3.3

Upphandlingsobjektet

Uppdraget ska utföras så att patientens trygghet och personalens krav p å god arbetsmiljö tillgodoses
och att Karolinskas personal kan känna stolthet över ett rent och välstädat sjukhus. Leverantören ska
självständigt ansvara för den totala servicen så att avtalad kvalitetsnivå för respektive lokal uppnås.
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Dokumentförteckning
Dokument

Dokument nr.

Administrativa föreskrifter (detta dokument)

I
II
III
Bilaga 1 A

Kravspecifikation
Avtalsmall
Lokaler för entreprenören Karolinska Huddinge
Lokaler för entreprenören Karolinska Solna
Städregister, Karolinska Huddinge
Städregister, Karolinska Solna
Referensbilaga
Referenstagning - frågor
Ajihöriglägenheter
Prisbilaga. O B S ! Innehåller flera flikar
Lokalritningar Karolinska Huddinge
(Kan även tillhandahållas av ansvarig upphandlare)
Lokalritningar Karolinska Solna
(Kan även tillhandahållas av ansvarig upphandlare)

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1B
2
3
4
5
6

Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

OBS! Följande gäller endast för lokalritningar: Kontraktsnummer som ev. anges i lokalritningar avser endast
hyreskontrakt mellan Karolinska och hyresgästen.

1.4

Upphandlings förf ar ande

Denna upphandling genomförs som ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling ( L O U ) . Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla
krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.
De inkomna anbuden kommer efter anbudsöppningen att g e n o m g å en kvalificering. De anbud som
uppfyller de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget kommer sedan att utvärderas utifrån de i
förfrågningsunderlaget angivna förutsättningarna.

1.5

Upphandlande

myndighet

Upphandlande myndighet är Karolinska Universitetssjukhuset.
Organisationsnummer: 232100-0016
För information om Karolinska Universitetssjukhuset se hemsida: www.karolinska.se

1.6

Kontaktperson

Handläggare och kontaktperson för denna upphandling är upphandlare Sari Kärkkäinen.
Kontaktuppgifterna framgår av punkt 1.7.

1.7

Upplysningar under anbudstiden
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V i d otydligheter i annonserat förfrågningsunderlag är det viktigt att anbudsgivare tar kontakt med
ansvarig upphandlare p å ett tidigt stadium.
Eventuella frågor sker skriftligen v i a e-post till ansvarig upphandlare enligt nedan:
Anm:

Semester: 2012-06-06 - 2012-06-13.
Semester: vecka 30 - 32.
Ansvarig handläggare:

Sari Kärkkäinen

E-post:

sari.karkkainen(S>karolinska. se

Postadress:

Karolinska Universitetssjukhuset
Upphandlingssektionen, N S 3
171 76 Stockholm

Övriga kontaktvägar redovisas nedan.
Telefon:
Mobil:
Växel:
Fax:

1.8

08-517 742 48
070 - 7373 025
08-517 700 00
08-348916

Visning av objekt

För att f å en fullständig bild av städningens omfattning och vilka behov av insatser som erfordras för
att uppnå angiven städkvalitet förutsätts anbudsgivare inhämta kompletterande information genom
besök p å sjukhuset.
Visning av arbetsområdena kommer att ske under vecka 22, 23, 24 (enligt nedan) och p å tider enligt
överenskommelse med respektive objekts verksamhetscontroller. F ö r ytterligare visningstillfällen
vänligen kontakta verksamhetscontroller enligt nedan.
2012-06-01
2012-06-04
2012-06-05
2012-06-15

Karolinska
Karolinska
Karolinska
Karolinska

Huddinge
Solna
Solna
Huddinge

Obligatorisk föranmälan sker till respektive objekts verksamhetscontroller enligt nedan.
Karolinska Huddinge

Liisa Keronen

073 - 699 8736

Stefan Malmrot
L i i s a Keronen

073 - 966 1394
073 - 699 8736

Karolinska Solna
T i l l och med 2012-06-05
Från och med 2012-06-07
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Verksamhetscontrollerns uppgift i sammanhanget är att visa lokalerna och de kommer inte att svara
p å frågor gällande upphandlingen vad avser rutiner, funktioner, frekvenser, osv. Frågor om detta ska
ställas skriftligen till Karolinskas handläggare som kommer att svara enligt punkt 1.9.

1.9

Förtydligande och komplettering av

förfrågningsunderlag

O m förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga,
onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att ansvarig
handläggare kontaktas p å ett så tidigt stadium som möjligt så att missförstånd kan undvikas. O m
anbudsgivaren finner att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart eller motstridigt, är
anbudsgivaren skyldig att skriftligen meddela detta till den upphandlande myndigheten.
Skriftlig begäran om förtydligande, komplettering eller förändring ska vara upphandlande myndighet
tillhanda senast 2012-06-25. O m så krävs lämnas skriftlig komplettering, förtydligande eller
förändring av förfrågningsunderlaget senast 2012-06-28 till alla som begärt förfrågningsunderlaget.
Ställda frågor besvaras genom publicering p å www.karolinskaupphandling.karolinska.se och
distribueras därmed automatiskt till alla som hämtat förfrågningsunderlaget. Frågor ställda per telefon
kommer inte att besvaras.
Anbudsgivare som inte beställt förfrågningsunderlaget direkt f r å n den upphandlande myndigheten
måste själva kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar distribuerats. Anbudsgivare kan
endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen f r å n ansvarig handläggare.
Anbudsgivaren ansvarar själv för inhämtande av uppgifter som behövs för att förbereda och l ä m n a
anbud.

1.10

Sekretess vid upphandling

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) till dess att tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen p å annat sätt avslutats. N ä m n d a
uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt.
För tiden fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat gäller sekretess automatiskt, s.k. absolut
sekretess. Detta innebär att inga uppgifter som rör anbudsgivaren eller anbud får lämnas ut, även om
ett utlämnande inte skulle m e d f ö r a någon skada. För tiden efter att tilldelningsbeslut är fattat gäller
följande: O m någon begär att f å ut anbudshandlingar måste Karolinska göra en prövning om ett
utlämnande kan ske i förhållande till olika sekretessregler. Karolinska kan inte i förväg garantera att
viss uppgift förblir sekretessbelagd, men f ö r att underlätta sekretessprövningen uppmanas
anbudsgivare som önskar sekretess f ö r uppgift i sitt anbud rörande egna affärs- och driftsförhållanden
att tydligt ange detta tillsammans med skälen för en sådan begäran.
Anbudsgivare som v i l l att sekretess ska råda även efter det att anbudssekretessen upphört måste
begära detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle drabba
anbudsgivaren om uppgifterna röjs. A l l a uppgifter som anbudsgivaren v i l l sekretessbelägga lämnas i
form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet.
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Ange orsaken till behovet av sekretess i fältet Anmärlming/kornmentar.
.

.

—

:

r

Vi vill sekretessbelägga vissa delar av anbudet även efter att upphandlingen avslutats.
Anm: Normal upphandlingssekretess gäller under pågående upphandling.
• Nej
• Ja
Anmärkning/kommentar:

—i—i

r.

-.. . . TTT

:

- - •:

1

Aktuella dokument återfinns som bilagor under följande flik i anbudet
Dokument
Flik/Bilaga
Dokument
Flik/Bilaga
Observera att den upphandlande myndigheten inte kan sekretessbelägga en uppgift om det inte fmns
stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen (även o m anbudsgivare begär det). Uppgifter som rör
utvärderingskriterierna är endast undantagsvis av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas.

1.11

Öppning av anbud

Anbudsöppningen kommer att ske p å Karolinska Universitetssjukhuset tidigast den 10 j u l i 2012.
Anbudsöppningen är inte offentlig.

1.12

Avbrytande av upphandlingen

O m upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas. I underrättelsen anges
grunden för beslutet att avbryta upphandlingen.
O m oförutsedda förhållanden inträffar inom Karolinska Universitetssjukhuset eller Stockholms Läns
Landsting kan upphandlingen komma att avbrytas och samtliga ansökningar förkastas. Oförutsedda
förhållanden som kan komma ifråga kan vara av organisatorisk, strukturell eller politisk natur, samt
oförutsedda kostnadsförändringar av väsentlig omfattning eller betydelse.

1.13

Upplysning om tilldelningsbeslut

Upplysning om vilken anbudsgivare som kommer att tilldelas det aktuella avtalet och skälen f ö r detta,
lämnas v i a e-post till alla som lämnat anbud i den aktuella upphandlingen.
Tilldelningsbeslutet utgör inte en avtalsrättslig accept av anbudet. Bindande avtal kommer till stånd
först när upphandlingskontraktet undertecknats av båda parter.

1.14

Upphandlingskontrakt

Så snart Karolinska fattar tilldelningsbeslut kommer information o m beslutet, med redovisning av
skälen, att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare. Anbudsgivaren har möjlighet att överklaga
beslutet fram till dess att tio (10) dagar gått från det att den upphandlande myndigheten har publicerat
tilldelningsbeslutet.
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Avtalsmallen kommer att utgöra underlag för upphandlingskontrakt enligt detta förfrågningsunderlag.
För att avtalet skall komma till stånd erfordras att upphandlingskontraktet undertecknas av behöriga
företrädare för bägge parter tidigast 11 dagar efter det att den upphandlande myndigheten har
publicerat tilldelningsbeslutet och ingen har överklagat detta.
Anbudsgivaren ska därför acceptera villkoren i bifogat Avtalsmall (Bilaga III) i sin helhet.

1.15

Ersättning för upprättande av anbud

Karolinska Universitetssjukhuset medger inte ersättning för upprättande av anbud.

1.16

Karolinska Universitetssjukhusets

miljöansvar

Karolinska Universitetssjukhuset är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar efter Stockholms Läns
Landstings Miljöpolitiskt program (se www.sll.se).
Information om Karolinskas övergripande miljömål finns p å www.karolinska.se.
1 detta förfrågningsunderlag med bilagor redovisas i förekommande fall de miljökrav som ställs p å
anbudsgivaren och efterfrågade varor och tjänster. Leverantören ska arbeta i enlighet med detta.
Se Karolinskas hemsida för mer information, www.karolinska.se

2

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

2.1

Obligatoriska krav

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal krav som är obligatoriska, skall krav.
Förutsättningen för att ett anbud ska kunna prövas, utvärderas och antas är att dessa krav är uppfyllda.
Kraven avser såväl krav på anbudsgivaren och anbudet som p å efterfrågad vara och tjänst.
Krav: Karolinska beskriver i Dokument II Kravspecifikationen behovet av att lösa en funktion/tjänst.
Hur anbudsgivaren avser att uppfylla Karolinskas krav skall tydligt f r a m g å av svar i
kravspecifikationen. Anbud kan komma att förkastas om svaren är ofullständiga eller saknas.
Krav enligt punkt 2.1 uppfylls.
•
Ja
• Nej
Arimärkning/kommentar:

2.2

Utvärderingskriterier

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal kriterier som kommer att bedömas v i d
utvärderingen av anbud.
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Helt anbud

Krav: Anbud skall lämnas för hela leveransen av aktuella tjänster, dvs. för båda städområden Karolinska Huddinge och Karolinska Solna. Anbud p å enbart ett städområde kommer inte att
utvärderas. Avtal kommer endast att tecknas med en anbudsgivare. Ingen garanti lämnas om avrop av
viss volym eller till vissa värden.
Krav enligt punkt 2.3 uppfylls.
•
Ja
• Nej
Anmärkning/kommentar:

2.4

Anbudstidens

utgång

Sista anbudsdag framgår av förfrågningsunderlaget p å första sidan.
För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning.

2.5

Anbudets

giltighetstid

Krav: Anbudets giltighetstid framgår av anbudsinbjudan p å första sidan.
O m upphandlingen blir föremål för rättslig prövning kommer upphandlande myndigheten att förlänga
anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst fyra månader
efter angiven giltighetstid.
Krav enligt punkt 2.5 godtas.
•
Ja
• Nej
Anmärkning/konimentar:

2.6

Anbudets form och innehåll

Krav: Anbudet skall vara elektroniskt, avfattat p å svenska samt undertecknat av behörig företrädare
hos anbudsgivaren.
Krav: Nedanstående dokument skall fyllas i av anbudsgivaren samt skall bifogas till anbudet.
•

Administrativa föreskrifter (detta dokument)

•

Dokument II Kravspecifikation (där det tydligt framgår att och hur anbudsgivaren avser att
uppfylla respektive krav)

•

Städregister Karolinska Huddinge, bilaga 2

•

Städregister Karolinska Solna, bilaga 3

•

Referensbilaga, bilaga 4 (för minst 3 st. referenser) ska fyllas i av anbudsgivaren samt
bifogas till anbudet

•

Prisbilaga, bilaga 7 (alla flikar)
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Ovanstående svarsblanketter är en integrerad del av förfrågningsunderlaget i sin helhet, och har
företräde om anbudsgivaren lämnar motstridig information på annan plats i anbudet, t.ex. accepterar
ett obligatoriskt krav i en svarsblankett och samtidigt tillför villkor i anbudet som strider mot detta
krav. Enligt gällande lagstiftning får dock Karolinska begära att ett anbud förtydligas eller
kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.
O i detta dokument är kryssrutor som ska kryssas i för att markera svarsalternativ. Fältet
"Anmärkning/kommentar" används för eventuella anmärkningar och kommentarer. Utrymmet är
inte begränsat utan expanderar normalt efter utrymmesbehov. Räcker inte textfältet till, kan
redovisning ske i separat bilaga med hänvisning till bilage- och/eller sidnummer.
Svarsblanketterna innehåller krav och kriterier p å anbudsgivaren/anbudet/tjänsten/produkten.
Dokumenten kan även innehålla ett antal frågor som v i v i l l att anbudsgivaren besvarar.
Anbudsgivaren fyller i svarsblanketterna och bifogar dessa till anbudet. Vänligen använd
nedanstående numrering och rubricering för dessa i anbudet.
Ovanstående dokument återfinns som bilagor under följande flik i anbudet:
Flik/Bilaga 1
Administrativa föreskrifter (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 2
Kravspecifikation (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 3
Prisbilaga (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 4
Städregister Karolinska Huddinge (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 5
Städregister Karolinska Solna (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 6
Referensbilaga nr 1 (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 7
Referensbilaga nr2 (ifylld svarsblankett)
Flik/Bilaga 8
Referensbilaga nr3 (ifylld svarsblankett)
Det är viktigt att inlämnade anbud är uppställda i överensstämmelse med förfrågningsunderlaget.
Svaren ska referera till förfrågningsunderlagets rubricering och numrering, för att möjliggöra att
utvärdering av anbud kan ske p å ett snabbt och effektivt sätt.
V i förutsätter att samtliga krav och kriterier besvaras punkt för punkt. O m hänvisning till annat
dokument görs är det viktigt att det tydligt framgår under vilken punkt eller rubrik i detta dokument
informationen fmns. Anbud kan komma att förkastas om svaren är ofullständiga eller saknas.
V i d utvärdering av anbud kommer arbetet att fördelas mellan flera personer inom en
utvärderingsgrupp. Det är därför extra viktigt att all information som rör ett visst avsnitt presenteras
p å ett sammanhållet, strukturerat och tydligt sätt. Innehållet under respektive flik/rubrik ska vara
utformad så att det går lätt att hitta i materialet, vara uppbyggt med en logisk indelning och ha en
tydlig innehållsförteckning och sidnumrering. Vänligen använd ovanstående ordning och numrering
när det gäller bilagorna ovan.
Krav enligt punkt 2.6 godtas.
•
Ja
• Nej
Anmärkning/kommentar:
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av anbud

Anbud skall lämnas elektroniskt till adressen www.karolinskaupphandling.karolinska.se
Denna webbsida beskriver förfarandet för att kunna avlämna ett elektroniskt anbud. Det är möjligt för
anbudsgivaren att förändra lämnat anbud (dokumentfiler) med att lägga till, ta bort eller byta ut redan
inlämnade filer hur m å n g a gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag. Enbart enskilda filer
kan tas emot av systemet (dvs. en mappstruktur går inte att ta emot).
Obs! Filer större än 50 M b , eller med filnamn innehållande å, ä eller ö kan inte laddas upp.
Ett meddelande genereras automatiskt till anbudslämnare när dennes anbudsdokument har sparats och
mottagits av systemet Avantra upphandling.
Elektroniskt lämnat anbud sparas krypterat p å en server innanför landstingets brandvägg.
Denna kryptering går inte att dekryptera innan sista dag för inlämnande har passerat. Dekrypteringen
sker i öppningsförfarandet.
I Avantra upphandling loggas e-postadress och datum samt tidpunkt för anbudslämnande.
O m dokument saknas har Karolinska ingen skyldighet att begära kompletteringar utan anbud kan
komma att förkastas.
Krav enligt punkt 2.7 godtas.
•
Ja
• Nej
Anmärkning/kommentar:

3
3.1
3.1.1

KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE
Leverantörskvalificering
Omständigheter som enligt lag skall medföra uteslutning av leverantörer

LOU (2007:1091) 10 Kap. 1 §:
En upphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får
kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar
1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998
beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en
kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,
2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K
3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets
gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i
fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn,
3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K. 3 i fördraget
om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller
4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/97/EG.
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Är leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brottet.
Om det finns grundad anledning anta att en leverantör skall uteslutas med stöd av första stycket, far myndigheten begära
att leverantören visar att det inte fmns någon grund för uteslutning.
Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet
enligt första stycket.
Krav: Anbudsgivaren intygar p å heder och samvete att förhållanden enligt ovan inte föreligger vid
anbudslämnandet. Genom att underteckna anbud intygar anbudsgivaren att denne är f r i från hinder f ö r
deltagande enligt 10 kap 1 § i L O U .

Obligatoriska krav enligt ovan p 3.1.1 uppfylls.
•
Ja
• Nej
Aimiärkning/kommentar:

3.1.2

Omständigheter som enligt lag får medföra uteslutning av leverantörer

LOU (2007:1091) 10 Kap. 2 §:
En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leverantören
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land
där upphandlingen sker, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som
begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU.
Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för
brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.
Myndigheten får, utom i de fall som avses i 10 kap 4 § LOU, begära att en leverantör visar att det intefinnsnågon grund
för att utesluta leverantören med stöd av första stycket 1,2, 3 eller 5.
Krav: Anbudsgivaren intygar p å heder och samvete att förhållanden enligt ovan inte föreligger vid
anbudslämnandet. Genom att underteckna anbud intygar anbudsgivaren att denne är f r i f r å n hinder f ö r
deltagande enligt 10 kap 2 § i L O U .
Krav enligt ovan p. 3.1.2 uppfylls.
•
Ja
• Nej
Anmärkning/konimentar:

3.1.3

Intyg från myndigheter

Krav: Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
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Karolinska kommer via Skatteverket och Kronofogdemyndigheten att kontrollera följande
uppgifter om aktuella anbudsgivare och underleverantör:
•
•
•
•
•

registrerad för moms och som arbetsgivare
erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre redovisningsmånaderna
registrering för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
om skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket
om skulder hos kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift om
betalningsuppgörelse

Avser anbudsgivaren att utnyttja underleverantör f ö r att genomföra vissa delar av
uppdraget/entreprenaden skall dessa redovisas och Karolinska kommer v i d behov att göra
motsvarande kontroll för dessa.
Obligatoriska krav enligt ovan p 3.1.3 uppfylls.
•
Ja
• Nej
~
Anmärkning/kommentar:

Krav: Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk anbudsgivare skall insända
dokumentation, som intyg p å att denna fullgjort sina åligganden i hemlandet föreskrivna registreringar
och betalningar av skatter och avgifter osv. Dessa intyg eller motsvarande skall vara p å svenska eller
engelska och ska inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag.
Ovanstående dokument för utländska anbudsgivare återfinns som
Flik/Bilaga
Bevis om betalning av skatter
Flik/Bilaga
Registreringsbevis eller motsvarande
3.1.4

Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska s t ä l l n i n g

Krav: Anbudsgivaren skall vara ett välskött företag med sund och stabil ekonomi. Karolinska
kommer att ta ut en ratingrapport från Soliditet eller motsvarande v i d handläggningen av
anbudsgivarens anbud. Anbudsgivaren ska ha minst nivån rating A . För utländsk anbudsgivare skall
motsvarande dokumentation p å från hemlandet bifogas anbudet.
I det fall anbudsgivaren eller underleverantör har rating B eller därunder kommer prövning att ske.
Anbudsgivare kan ändå anses uppfylla ovanstående krav om en sådan förklaring fmns att det kan
anses vara klarlagt att anbudsgivaren innehar ekonomiskt stabilitet motsvarande minst nivån rating A .
Krav: I det f a l l en anbudsgivarens ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag, skall intyg om
detta bifogas anbudet och vara undertecknad av behörig företrädare för moderbolaget. Kraven skall i
detta fall p å motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av garanten.
De senaste två årens årsredovisningar skall lämnas p å begäran, (bifogas ej anbudet)
Krav: Samtliga bifogade dokument skall vara p å svenska eller engelska.
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Om ovanstående dokument skall bifo£$as som bilagor, ange flik i anbudet:
Flik/Bilaga
Intyg med garantifrånmoderbolag
Flik/Bilaga
Ev. övrig efterfrågad dokumentation
3.1.5

Handläggare

2012-183

2012-05-14

Flik/Bilaga

Kvalitetssäkring

Krav: Anbudsgivaren skall ha och arbeta efter ett strukturerat kvalitetsledningssystem som omfattar
all verksamhet och personal. Systemet skall g e n o m g å årlig revision och omfatta förbättrings- och
utvecklingsprocesser. Som bevis p å att kravet uppfylls skall anbudsgivaren bifoga handlingar p å
svenska som styrker detta arbete.
Ovanstående dokument återfinns som bilagor under följande flik i anbudet:
Handlingar om strukturerat kvalitetsledningssystem
Flik/Bilaga
3.1.6

Miljö

Krav: Anbudsgivaren skall ha och arbeta efter ett strukturerat miljöledningssystem som omfattar
all verksamhet och personal. Systemet skall genomgå årlig revision och omfatta förbättrings- och
utvecklingsprocesser. Som bevis p å att kravet uppfylls skall anbudsgivaren bifoga handlingar p å
svenska som styrker detta arbete.
Ovanstående dokument återfinns som bilagor under följande flik i anbudet:
Handlingar om strukturerat miljöledningssystem
Flik/Bilaga

3.1.7

Anbudsgivarens tekniska f ö r m å g a och kapacitet, erfarenhet

Krav: Anbudsgivaren skall ha teknisk förmåga och kapacitet samt erfarenhet enligt de krav som
framgår av denna punkt 3.1.7. Som bevis p å att anbudsgivaren uppfyller dessa krav skall
anbudsgivaren i anbudet bifoga totalt tre (3) referenser p å olika uppdragsgivare där motsvarande
referensuppdrag utförts av anbudsgivaren. För varje referens skall anbudsgivaren f y l l a i Bilaga 4
Referensbilaga och bifoga anbudet. Referensuppdragen skall vara genomförda under de senaste
fyra åren.
Referens 1:
Erfarenhet av städuppdrag p å akutsjukhus eller motsvarande verksamhet med hög
komplexitet. M e d motsvarande verksamhet avser Karolinska att man utfört städning med särskilt höga
hygienkrav motsvarande de krav som ställs f ö r städning p å sjukhus. Som bevis p å detta skall en (1)
referens lämnas p å uppdragsgivare där motsvarande referensuppdrag avseende offererade tjänster som
utförts av anbudsgivaren. Denna referens skall ha befattning som verksamhetscontroller,
städcontroller eller motsvarande för den dagliga driften.
Referens 2:
Erfarenhet av städuppdrag inom större företag eller andra större organisationer, med
minst 50 000 k v m städyta. Som bevis p å detta skall en (1) referens lämnas p å uppdragsgivare där
motsvarande uppdrag utförts av anbudsgivaren.
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Referens 3:
Eget val. E n (1) referens p å uppdragsgivare där städtjänst utförts av anbudsgivaren
skall lämnas. V a l av referensuppdrag enligt anbudsgivarens eget val.
O m anbudsgivaren utfört städtjänster f ö r Karolinska Universitetssjukhuset under derma tidsperiod
skall anbudsgivaren ange Karolinska Universitetssjukhuset som en av sina referenser.
Karolinska förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser.
Tre (3) ifyllda referensbilagor skall bifogas.
•

Bifogat

•

Ej bifogat

Anmärkning/kommentar:

4

PRÖVNING AV ANBUD

Efter anbudsöppningen kommer alla inkomna anbud att kontrolleras med avseende p å formalia - krav
enligt punkt 2 Upphandlingsföreskrifter. Endast anbudsgivare som uppfyller samtliga formalia skall krav enligt punkten går vidare till nästa steg, till leverantörskvalificering.
Leverantörskvalificering sker genom samtliga skall - krav ställda i punkt 3. Endast anbudsgivare som
uppfyller samtliga skall - krav enligt punkt 3 är kvalificerade och går vidare till nästa steg, till
prövning av anbud.
Prövning av anbud sker i två steg. I första steget sker prövning av obligatoriska krav. I steg två sker
utvärdering av anbud enligt punkt 4.2.

4.1

Prövning av obligatoriska krav

Anbud från kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade obligatoriska krav p å anbudet och
efterfrågad vara/tjänst. Endast.anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav i detta
förfrågningsunderlag med bilagor går vidare till utvärdering.

4.2

Utvärdering av anbud

Karolinskas projektgrupp med sakkunniga f ö r aktuell upphandling kommer att utvärdera om och hur
de offererade tjänster uppfyller ställda krav och kriterier enligt bifogad kravspecifikation. Anbuden
kommer att utvärderas av en arbetsgrupp där flera av varandra oberoende personer utvärderar.
Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller samtliga kvalificeringskrav och skall krav enligt
ovan, kommer det anbud att antas som är det f ö r Karolinska ekonomiskt mest fördelaktiga med
hänsyn tagen till följande viktade utvärderingskriterier:
Utvärderingskriterium
Pris
Genomförande av uppdraget
Referenser
Utveckling och ny teknologi

Vikt
70 %
15 %
10 %
5 %
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Nedan beskrivs viktning för respektive underutvärderingskriterium samt hur v i kommer att beräkna
slutpoängen. Nedan beskrivs också hur utvärdering för respektive utvärderingskriterium kommer att
genomföras och utvärderas. Viktning i utvärderingsmodell är inte garanterad volym.
4.2.1

Pris

Pris är uppdelat p å följande underkriterier med angiven vikt av kriterier.
Avtalspris/år, enligt bilaga 7, f l i k 1

90 %

Pris för tilläggstjänster

10 %

Avtalspriset/år utgör den fasta delen av priset och pris för tilläggstjänster den rörliga delen av priset.
V i d beräkning av pris p å tilläggstjänster kommer nedanstående fiktiva årsvolymer att användas.
Storstädning inklusive g o l w å r d :

3000 k v m

Fönsterputs 4 - sidig/båge:

500 fönster

Gardintvätt:

1000 våder

Övriga tilläggstjänster: G o l w å r d : (borttagning av gammal polish och
behandling med polish: 1 grund, 2 lager topp)

2000 k v m

Möbelflytt i samband med städning:

16 timmar

Pris kommer att utvärderas p å följande sätt. F e m (5) poäng delas ut till det anbud som har det lägsta
priset. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den relation deras pris har till det anbud som har det lägsta
priset. Lägst pris placeras i tälj aren och divideras med angivet pris. Kvoten multipliceras sedan med 5
vilket ger poängen.
4.2.2

G e n o m f ö r a n d e av uppdraget

Genomförande av uppdraget är uppdelat p å följande underkriterier med angiven vikt av kriteriet
Beskrivning av implementering
Beskrivning av entreprenadens genomförande

30 %
70%

För att underlätta utvärdering ska anbudsgivaren i separata bilagor redovisa:
•
•

Beskrivning av implementering (enligt punkt a. nedan)
Beskrivning av entreprenadens genomförande (enligt punkt b. nedan)

Genomförande av uppdraget bedöms i en skala 0-5 poäng. Poängbedömningen sker för varje
underutvärderingsområde enligt nedan:
5 p Utmärkt, enastående, ger stort mervärde
4 p Mycket bra, ger mervärde
3 p Bra, acceptabel, ger dock inget mervärde
2 p Mindre bra, vissa kvalitetsbrister
1 p Flera kvalitetsbrister
0 p Undermåligt, dåligt, stora kvalitetsbrister
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Utvärdering av genomförande av uppdraget kommer att baseras p å det skriftliga anbudet som
innehåller minst i denna punkt angiven redovisning. Verifiering av uppgifter lämnade i anbudet sker
vid anbudspresentation.
a. Beskrivning av
implementering
Anbudsgivaren ska i separat bilaga redovisa anpassad och trovärdig plan f ö r implementering och
driftstart. Bemanning under normaldag ska redovisas separat för Karolinska Huddinge och Karolinska
Solna. Nedanstående uppgifter kommer att utvärderas i skala 0-5 poäng:
Föreslagen uppstartsorganisation
Särskilda extra resurser utöver ordinarie bemanning v i d implementering t.ex.
handledning, arbetsledning (hur stor extra resurs tillförs under implementeringsperioden samt
hur länge?) Enligt Karolinskas erfarenhet är det nödvändigt att Leverantören kontaktar
samtliga kunder redan två månader före avtalsstart för genomgång och fastställande av
uppdraget såsom tidpunkt, spec. rutiner, nycklar, passerkort, koder, turordning m m
Aktivitets- och tidplan i detalj för bl.a. kundkontakter, uppdatering av städregister,
anskaffning av utrustning
Bemannings- och rekryteringsplan
Utbildningsplan
Förväntade resurser f r å n Karolinska
b. Beskrivning av entreprenadens
genomförande
Anbudsgivaren ska i separat bilaga presentera anpassad och trovärdig tilltänkta organisation och
bemanning som är anpassad för uppdragets utförande under hela avtalstiden. Bemanning "under
normal dag" skall redovisas separat för Karolinska Huddinge och Karolinska Solna. Nedanstående
uppgifter kommer att utvärderas i skala 0-5 poäng:
-

Ledningssystem

-

Bemanning
a.
b.
c.
Säkerställande av

-

totala antalet städtimmar per dag, vardag, lördag, söndag och helgdag
antal heltidsbefattningar per yrkeskategori
antal städtimmar per arbetsledare per dag, vardag, lördag, söndag och helgdag
städkvalitet v i d ordinarie personals frånvaro

Utbildningsplan för att vidmakthålla och utveckla organisationens kompetens
Plan och metoder för underhåll av golvmaterial f ö r att säkerställa kvaliteten årligen under hela
avtalstiden
Rutin för awikelsehantering

-

Medarbetarundersökning (redovisas endast om sådan finns idag): redovisning av det senaste
resultat inkl. till det tillhörande handlingsplan och genomförda åtgärder

4.2.3

Referenser

För att kunna bedöma hur väl den efterfrågade tjänsten faktiskt kan komma att utföras av
anbudsgivaren och därigenom även att identifiera och fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet för Karolinska kommer Karolinska att ställa 10 frågor till alla de av Anbudsgivaren angivna
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referenspersoner. Frågorna berör referensuppdraget/tj änsten enligt bilaga 5 Referenstagning - frågor.
Varje fråga kommer att poängsättas för sig enligt nedanstående skala.
För fråga 1-9 ges en samlad poäng enligt nedanstående skala:
5 p Utmärkt, enastående, ger stort mervärde
4 p Mycket bra, ger mervärde
3 p Bra, acceptabel, ger dock inget mervärde
2 p Mindre bra, vissa kvalitetsbrister
1 p Flera kvalitetsbrister
0=Undermåligt, dåligt, stora kvalitetsbrister
För fråga 10 kommer poäng enligt nedan tilldelas baserad på svaret:
5 p Rekommendation
0 p Ingen rekommendation

Förutsättningen är att referenspersonerna är nåbara under veckorna 28-29 och godkänner att
efterfrågade uppgifter lämnas. Anbudsgivaren ansvarar för att referenterna är tillfrågade och har
godkänt att uppdraget åberopas. Anbudsgivaren bär risken för att en referens inte kan eller v i l l svara
p å de i förfrågningsunderlaget angivna frågorna. Leverantören bär risken för missförstånd v i d
referenstagningen. V i d sådana förhållanden ska enligt förfrågningsunderlaget leverantören erhålla noll
poäng.
Karolinska kommer att kontakta referenspersonerna under veckorna 28-29. Karolinska kommer att kontakta
referenspersonerna via e-post i början av vecka 28. Referenspersonerna förväntas svara inom 48 timmar.
Karolinska kommer därefter per telefon att söka referensperson maximalt tre gånger under den angivna
perioden. O m Karolinska trots detta inte kan n å referenspersonen kommer anbudet att erhålla lägsta möjliga
poäng för den aktuella referensen.

För att kunna bedöma hur väl den efterfrågade tjänsten faktiskt kan komma att utföras av anbudsgivaren och
därigenom även att identifiera och fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för Karolinska komm
Karolinska även att genomföra verifiering av urval av referenser genom studiebesök under vecka 32.
Verifiering görs med hjälp av frågorna i bilaga 5 samt genom stickprov av 20 lokaler hos
uppdragsgivaren. Hälften av dessa lokaler väljs slumpvist ut av referenspersonen och hälften av
Karolinska.

4.2.4

Utveckling och ny teknologi

Utvärdering av utveckling och ny/modern teknologi kommer att utvärderas med avseende på: IT,
städteknik, städsystem, städmetoder, genomförda utvecklingsinsatser inom motsvarande områden.
Utvärdering kommer att baseras p å de krav som ställs i Kravspecifikationen.
Poängsättningen kommer att genomföras med bedömning enligt skala 0-5 poäng:
5 p Utmärkt, enastående, ger stort mervärde
4 p Mycket bra, ger mervärde
3 p Bra, acceptabel, ger dock inget mervärde
2 p Mindre bra, vissa kvalitetsbrister
1 p Flera kvalitetsbrister
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0 p Undermåligt, dåligt, stora kvalitetsbrister
4.2.5

Slutpoäng

S l u t p o ä n g s 0,7*(poäng pris)+0,15*(poäng genomförande av uppdraget)+0,l* (poäng
referens)+0,05* (utveckling och ny teknologi)
Det anbudet som har det högsta slutpoäng enligt ovan är det för Karolinska ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet.

4.3

Anbudspresentation

I Karolinskas utvärdering skall anbudsgivaren kunna presentera sitt anbud för projektgruppen.
Inbjudan till presentation sker genom upphandlingssektionen senast den 12 j u l i 2012.
Anbudspresentation är planerad till den 16 j u l i 2012 och den 17 j u l i 2012. Anbudsgivare ges då
möjlighet att under en (1) timme presentera sitt företag och anbud. Anbudsgivaren skall redan nu
planera i n att anbudspresentation kommer att äga rum enligt ovan.
Krav enligt ovan uppfylls.

•

Ja

D~Nej

Anmärkning/kommentar:

5

KOMMERSIELLA VILLKOR

5.1

Anbudspriser

Priserna skall vara fasta ett (1) år från avtalsstart. Därefter gäller prisjustering enligt Avtalsmallen.
Priserna skall anges i svenska kronor ( S E K ) exkl. mervärdeskatt och inkludera samtliga kostnader
för åtaganden enligt detta förfrågningsunderlag. Hyreskostnad (2012 års nivå) för de lokaler som
Leverantören hyr för eget bruk skall ingå i de offererade priserna. Angivna priser skall anges
enligt mall och kan inte villkoras. Ofullständigt i f y l l d prisbilaga kommer inte att utvärderas. O m
olika priser offereras för Karolinska Huddinge och Karolinska Solna skall anledning till detta
anges.
•

Priser skall lämnas för samtliga efterfrågade positioner i prisbilaga, Bilaga 7, f l i k 1.

•

Genomsnittspris/lokaltyp/kvm per städtillfälle för samtliga efterfrågade kvalitetsprofiler
skall anges i Bilaga 7, f l i k 2

•

Priser skall lämnas för samtliga efterfrågade tilläggstjänster i prisbilaga, Bilaga 7, f l i k 3.

•

Separata Priser skall lämnas för varje enskild lokal (i separat märkt kolumn) i Städregister
Karolinska Huddinge, bilaga 2 och Städregister Karolinska Solna, bilaga 3.

Krav enligt ovan uppfylls.
•
Ja
DNej
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5.2

Mall för upphandlingskontrakt

Krav: Anbudsgivaren ska acceptera fastställda villkor i bifogad Avtalsmall i sin helhet.
Övriga kommersiella villkor, t.ex. egna standardvillkor, som anbudsgivare bifogar till anbudet
kommer inte att beaktas.
A n m : Vissa angivna delar fastställs i samband med upprättandet av det slutliga
upphandlingskontraktet.
Krav enligt ovan uppfylls.
•
Ja
•
Anmärkning/kommentar:

6

BILAGOR
Bilaga 1
Bilaga 2

7

Nej

ALOS 05 (bifogas ej)
Kommentarer till ALOS 05 (bifogas

inte)

UNDERSKRIFT
Nedanstående underskrift gäller för samtliga delar av anbudet.
Ort och datum
Underskrift (av behörig företrädar e för
anbudsgivaren)
Namnförtydligande
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IKommen

Utbildrungstillfälle 18/3
för personal som ska utföra städiippdrag inom Karolinska inkl
arbetsledare.
Lokal: Rehabsalen Norrbacka S2:01, Solna
Tid:
kl. 09.00-15.00

-

Liisa Keronen,

Inledning

städkontroller

09.00-09.15

Ewa-Lena Söderström,
vårdutvecklare
Stina Fransson Sellgren
stf omvårdnadschef
Bakterier och smittspridning

överläkare
- Paus (35 min)

- Lunch (60 min)
Speciella krav i specifika
typ operation

Infektionskliniken
10.15-10.40

Kaffe serveras

- Lagar och föreskrifter, städningens
betydelse för vårdlokaler, vårdpersonalens ansvar kontra städpersonalens, begrepp och principer
basal hygien anpassad för målgruppen

-

09.15-10.15

Elda Sparrelid,

lokaler

Avslutning samt test

Kvalitet och patientsäkerhet 2013

Vårdhygien
Mall Kriisa, överläkare
Mats Glaser, specialistsjuksköterska

10.40-12.00

Bekostas själv

12.00-13.00

Carola Kunze,
expertsjuksköterska
Centraloperation

13.00-13.30
Hygien

13.10-15.00

KAROLINSKA
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Universitetssjukhuset

Riktlinje för ansvarsfördelning av städning i patientnära lokaler
Utarbetad av:
Ewa-Lena Söderström, Liisa Keronen,
Stina Fransson Sellgren, Arma Nordfjell

Inledning
Karolinska Universitetssjukhuset har avtal med städentreprenör rörande städning av
sjukhusets lokaler. Avtalet omfattar daglig städning, golvvård och integrerad storstädning
samt tilläggstjänster.
Chef sjuksköterska/ motsvarande befattning ska ha tillgång till avdelningens/ enhetens
städregister (dvs kvalitetsnivå för respektive rum), samt uppdatera avdelningens städbehov
utifrån behov och tillse att all personal känner till detta, aktuella städinstruktioner samt
ansvarsfördelning. A v städregistret framgår kvalitetsnivåer och frekvens av städning.
Varje lokal har klassificerats i en kvalitetsnivå, A - D , beroende av vilken verksamhet som
förekommer i lokalen. Lokaler som kräver samma kvalitetsnivå har sammanförts i
kvalitetsprofiler. Totalt finns fyra kvalitetsprofiler, A - D . Lokaler och lokaler tillhörande
kvalitetsprofil A har den högsta kvalitet och D har lägsta kvalitet.
•
•

•
•

Kvalitetsprofil A (t.ex. operationssal, sterilrum m.m.)
Inga fläckar, damm och rester efter kroppsvätskor tillåts omedelbart efter städningen
Kvalitetsprofil B (t.ex. vårdsalar, behandlingsrum m.m.)
Inga fläckar, damm och rester av kroppsvätskor tillåts på inventarier, handtag och
strömbrytare i vårdsalar, behandlings- och mottagningsrum omedelbart efter
städningen.
Kvalitetsprofil C (t.ex. administrativa lokaler, personalutrymmen m.m.)
Kvalitetsprofil D (t.ex. soprum, kulvert m.m.)

Samtliga kvalitetsprofiler:
• Ingen förekomst av rester efter kroppsvätskor tillåts i sanitetsutrymmen omedelbart
efter städningen.
Verksamhet och intensitet i lokalerna avgör hur ofta lokalernas kvalitetsnivå skall vara
uppnådd. Varje nivå är definierad med exakta gränser för mängden föroreningar som tillåts på
en given yta efter utförd städning. V i d kontroll tar man hänsyn till om föroreningarna finns på
tillgängliga eller svårtillgängliga ytor.
Karolinska anordnar utbildning i basala hygienrutiner och utbildning av städpersonal i
städning av operationssal.

POSTADRESS
SE-171 76 S T O C K H O L M

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, H U D D I N G E
BESÖKSADRESS HÄLSOVÄGEN, F L E M I N G S B E R G
T E L E F O N VX 08-585 800 00

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, S O L N A
BESÖKSADRESS K A R O L I N S K A VÄGEN, S O L N A
T E L E F O N VX 08-517 700 00

....
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Kvalitetskontroller ska genomföras gemensamt av sjukhuset och entreprenören. Sjukhuset
ansvarar för att kontrollerna genomförs. Resultaten av dessa kvalitetsuppföljningar redovisas i
Inuti. Länk
Städentreprenörens ansvar
Den städning som åligger städentreprenören är fastställd i avtal med Karolinska
Universitetssjukhuset. Frekvens och omfattning av städning utgår från behoven i de enskilda
lokalerna och ska finnas beskrivet i städregistren. De lämpligaste städmetoderna beror på
nedsmutsningsgraden, typ av smuts och ytmaterial. Städpersonalen ska vara utbildad i de
olika städmetoder de ska använda, samt i basala hygienrutiner, vilken anordnas av sjukhuset.
Städning av vårdsal
Avtorkning av väggytor, dörrblad, dörrhandtag, dörrkarmar, ev. handdukshållare, ev. väggyta
mellan handfat och spegel, handfat, kranar inkl väggfäste, tvålautomat/hållare. Städning av
golvytor inklusive dörrtrösklar, heltäcknings- och avpassade mattor, lampor, (ej patienternas
läslampor), även nedhängande taklampor, skåp, stolar, soffor, bokhyllor, bord, speglar, tavlor
och övriga konstföremål, anslagstavlor, draperiskenor, skiljeväggar, tv-apparater, klockor,
element, elementskydd, strömbrytare, el-kontakter, lister, fönsterbrädor, ventilationsgaller,
avfallskorgshållare, papperskorg.
Städning av tak, takplattor, rör vid tak, ventilationskanaler, takgaller, luckor,
belysningsarmatur i/på tak.
Se vidare Obiektgrupper som listar städentreprenadens samtliga grupper av städytor och
objekt.
Entreprenörens lokalvårdare har kontakt med berörd chefsjuksköterska/ motsvarande vid
arbetets början för att inhämta anvisningar om turordning för städning på arbetsstället för
bästa samarbete och klarhet i ansvarsfördelningen vid given vårdenhet. Tjänstgörande
sjuksköterska/motsvarande informerar lokalvårdaren om behov eller särskilda hänsyn på
grund av aktuell vårdsituation.
Förändras vårdenhetens behov av städning kontaktas Servicetjänster och Logistik (SoL)
servicecenter, som även tar emot anmälan om utebliven eller bristfällig städning.
Vårdens ansvar
Varje vårdenhet ska ha en lokal instruktion om den patientnära städningen, som specificerar
vad, hur och när den ska utföras.
Nedanstående städning är vårdens ansvar och utförs i normalfallet inte av entreprenören;
Städning av vårdsal: torkning av vårdrummens patientenheter, såsom säng, sängbord,
sängstol och sänglampa, telefon, rullstol, gångvagn samt annan utrustning för patienternas
vård.
Den dagliga städningen kan vid särskilda tillfällen kräva städmetoder som innebär användning
av desinfektionsmedel, såsom städning efter smittsam patient. Detta utförs av vårdpersonal
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med kunskap om smittrisker. Information om städning efter smittsam patient kan fås via
Vårdhygien.
Tillsynsstädning vid behov av toalett och duschrum.
Städning av avdelningskök - rengöring efter livsmedels- och måltidshantering.
Undantag; entreprenören ansvarar för rengöring av golvytor, samt avtorkning av väggytor,
dörrar, dörrhandtag, dörrkarmar, element, frånluftsdon, ev. handdukshållare, handfat, kranar
inkl väggfäste, lister, låsvred, strömbrytare, tak- väggarmatur, tvålautomat/hållare, utvändig
del av ventilationskanal.

Städning av desinfektionsrum
Undantag; entreprenören ansvarar för rengöring av golvytor, samt avtorkning av väggytor,
dörrar, dörrhandtag, dörrkarmar, element, frånluftsdon, ev. handdukshållare, handfat, kranar
inkl väggfäste, lister, låsvred, strömbrytare, tak- väggarmatur, tvålautomat/hållare, utvändig
del av ventilationskanal.

Städning av behandlingsrum
Undantag; entreprenören ansvarar för rengöring av golvytor, samt avtorkning av väggytor,
dörrar, dörrhandtag, dörrkarmar, element, frånluftsdon, ev. handdukshållare, handfat, kranar
inkl väggfäste, lister, låsvred, strömbrytare, tak- väggarmatur, tvålautomat/hållare, utvändig
del av ventilationskanal.
Akutstädning - spill ska tas om hand omedelbart genom punktdesinfektion eller
punktstädning.
Vårdenheterna ska ha lättillgänglig städutrustning, helst engångsmaterial. Lämpligt material
och utrustning kan beställas hos MediCarrier eller via städentreprenören.

Referenser
Avtal, Städtjänster inom Karolinska Universitetssjukhuset, mellan ISS Facility Services A B
och Karolinska Universitetssjukhuset gällande Huddinge t.o.m 2013-10-31.
Avtal, Städtjänster inom Karolinska Universitetssjukhuset, mellan N C A och Karolinska
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Universitetssjukhuset gällande Solna fr.o.m 2013-04-01.

Städning
http ://www. vardhandboken. se/Texter/Stadning/Oversikt/
Basala Hygienrutiner och personalhygien
http://www. vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-personalhvgien/Oversikt/
SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården
m.m.
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-19
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen
http ://www.riksdagen. se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/S venskforfattningssamling/Halso-ochsiukvardslag-1982 sfs-1982-763/
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Bakteriespanarna
-analys av observationer genomförda maj till november 2012
Stina Fransson Sellgren sjuksköterska och spaningsledare, Andrej Nyländer, Ulrika
Henriksson, Anna Thies industridesigners och spanare, Oskar Henricsson, psykolog och
spanare, Nina Perrin och Johanna Rubin läkare och spanare, Gunilla Axen Nyquist och Anita
Johansson, sjuksköterskor och spanare
Bakgrund
Bakteriespanarna är en kartläggning av faktorer som kan medverka till att sprida
vårdrelaterade infektioner och som genomförts inom projektet Innovation Mot Infektion
(IMI). De första spaningarna genomfördes i ett samarbetsprojekt mellan Karolinska
universitetssjukhuset och CTMH. Detta projekt slogs under sommaren 2012 ihop med ett
projekt som drivs av Statens provningsanstalt (SP) och samarbetspartners och det
gemensamma projektnamnet blev IMI. De spaningar som genomförts under hösten har
genomförts inom detta projekt som erhållit finansiering via Vinnova.
Syfte
Bakteriespaningarna genomfördes i syfte att identifiera områden i den kliniska vardagen som
skulle kunna utgöra risker för spridning av vårdrelaterade infektioner. Inom vissa
identifierade områdena skulle IMI projektet vidare bidra med att utforma och testa
innovationer i form av nya utensilier, material, verktyg, rutiner och ändrade beteenden.
Metod
Spaningarna har utgått från de processer och flöden som patienter, närstående, vårdpersonal
och vårdnära servicepersonal deltar i. Spaningarna har genomförts av två spanare under minst
fyra timmar. Totalt har nio spaningar genomförts. Varje spaningsteam har utgjorts av två
personer, en anställd läkare eller sjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset och en
person utifrån (industridesigner eller psykolog). Vid spaningarna på städ och transport har
endast en person spanat. Vid tre av spaningarna har psykolog deltagit och vid fem en
industridesigner. Läkare har medverkat vid tre spaningar och sjuksköterska vid fem. Samtliga
ej anställda har genomgått en hygienutbildning under en förmiddag och informerats om
sekretessansvaret. Sjukhusets jurist har tillfrågats och hon ansåg inte att det förelåg något
hinder för genomförandet om patienter informerades noga och hade möjlighet att avstå
medverkan. Så har också skett vid varje spaning. Ingen patient har nekat spanarna att närvara i
vården utan snarare tyckt att det varit ett lovvärt projekt.
De områden som spanats på har valts i syfte att få ett så brett underlag som möjligt.
Avdelningarna har fått information om studien och därefter fått betänketid under en vecka
innan de svarat på förfrågan. Samtliga tillfrågade har varit mycket positiva till att ingå i
studien.
Följande spaningar har genomförts:
Städpersonal
Patienttransport
Neonatalogi
Barnavd - nattspaning
Urologi
Njurmedicin
Hematologi
Thoraxkirurgi
Vuxenintensivvård

Identifierade risker
Slangar
• Kad slang som ligger på golvet eller släpar i golvet har noterats vid flera spaningar
• Oskyddade infarter med aggregat ligger nära munnen med slem som rinner eller nära
blöjor (barn).
• Infusionsaggregat till C V K som ligger på golvet eller ligger löst i sängen helt
oskyddad
•

PD- dialysslangar och påsar på golvet

Miljö
• Privata toalettartiklar (tandborstar, kammar mm) från flera patienter som delar rum
ligger på handfat och avställningsytor i badrum. Detta har noterats i flera spaningar.
• Mycket grejer överallt. Alla ytor belamrade - fönsterbänkar, sängbord, rullbord,
handfat inne på rum mm
• På sängborden står urinflaskor, medicinkoppar, glas mm huller om buller.
• Ytorna städas runt om de artiklar som ligger där.
• Undermåliga förpackningar för handskar och förkläden. Det är svårt att bara ta ut ett
par handskar utan att få fler med på köpet eller att riva av ett plastförkläde utan att fler
följer med. Dessa extra stoppas sedan tillbaka in i kartongerna
• Mycket apparater och utensilier i korridorerna gör att det blir svårarbetat på alla sätt
och omöjligt att städa
• Svårflyttade möbler - även stoppmöbler används på patientrum
• Textildraperier - hur ofta tvättas dessa
• Trångt överallt
• Dörrar till genomräckningsskåp står öppna hela tiden
• Duschmunstycke ligger på golvet
• Saknas anpassade utrymmen för anhöriga - på barn bor hela familjer vilket gör det
helt omöjligt att upprätthålla en bra miljö
Utensilier
• Läkemedelsvagnen körs från rum till rum - när och hur rengörs den. Den är också ofta
helt belamrad
• Det ligger pennor överallt som används av många - hur hanteras detta?
• Förvaring och hantering av stetoskop är olika och görs inte alltid utifrån hygieniska
aspekter
Beteenden och följsamhet till hygienrutiner
• Flera använder samma plastförkläde - det lämnas över från personal till personal vid
vård av en och samma patient.
• Plastförkläde byts inte vid olika vårdmoment t ex bäddning, såromläggning, matning
mm görs i samma plastförkläde
• Handskrutiner verkar oklara det förekommer både underanvändning, överanvändning
och felanvändning. Samma handskar används till hjälp med toalettbestyr,
tandborstning och injektioner
• Mycket långa hår som hänger ner i arbetsområdet
• Sprutor som märkts 14 timmar tidigare ligger framme (en var inte märkt med patientid)
• Patient till toalett barfota och sedan ner i sängen. Toaletten delas av flera patienter.
• Handsprit missas ibland, men är överlag bra.

•
•
•
•
•

Allt möjligt åker ner i personalens fickor
Rullvagnar körs mellan olika behandlingar utan desinfektion emellan
Rullstol används till flera patienter utan avtorkning emellan
Oanvänt material tas ut från patientrum och används till annan patient
Nattpersonalen har inte samma möjligheter till att dela upp patienterna mellan sig för
att undvika att samma person vårdar smittkänsliga och smittade patienter

Mathantering
Mathanteringen har inte studerats i dessa spaningar och behöver studeras särskilt
Kunskap och utbildning
• Kunskap om basala hygienrutiner och klädregler sitter inte i ryggmärgen. Många
individuella bedömningar görs där reglerna åsidosätts.
• Anhöriga och patienter är inte informerade om vikten av god hygien. Information med
enbart bilder och på olika språk saknas
Transport av patient
• Otillräcklig kunskap hos transportörer när det gäller hygienrutiner
• Otillräcklig information från avdelningspersonal till transportören angående smittrisk
hos patient
• Öppna sår blottade under transport
• Patient med informerad smittrisk omhändertas inte korrekt vid avlämning på t ex
röntgenavdelning
• Patienterna ofta inte tillräckligt förberedda inför transport
Städning
• Otillräcklig kunskap om smitta och smittspridning hos städpersonalen
• Stora kommunikationssvårigheter på grund av bristande språkkunskaper. Detta ger
upphov till missuppfattningar och bristande förståelse om t ex smittrisk hos patient
• Städpersonalen använder inte handsprit
• Städpersonalen använder handskar oreflekterat till olika moment utan byte emellan.
Handskar används enbart för att skydda städaren själv
• Ofta svårstädat genom at alla ytor är belamrade och möbler ofta svåra att flytta
• Städare gör egen bedömning om städning behövs. Finns inga synliga fläckar så torkas
inte ytan detta inkluderar även toaletter.
• Hur ofta städas allmänna ytor? Desinficeras någonsin handräcken, dörrhandtag mm.
V i såg inte att detta skedde vid någon spaning.
• Gråzoner upplevs mellan städpersonals uppdrag och vårdpersonals vilket medför att
vissa ytor kanske aldrig städas
Övrigt
• Det har tidigare inom intensivvården alltid varit så vid huvudänden på sängen har det
betraktats som rent respektive orent vi fotänden. Detta är satt ur spel när det nya
systemet Clinisoft implementerats. Då finns alla infusionspumpar vid patientens
fotände och därmed löper slangar därifrån längs sängen in i patienten.
• Golvmaterialet tål inte handsprit vilket kan vara en anledning till att man inte tar
tillräckligt av detta på grund av risk för golvstänk.
• Enklare, rullstolar som lätt kan desinficeras fmns ett stort behov av
• Intravenösa vätskor upplevs ofta som kalla

Bilder

Pumpar vid fotände kopplade till Clinisoft

Ett "sköljrum"

Många infusionsslangar är det - helt oskyddade

Fullt i patientens sängbord

Fjärrkontroll

Förvaring av diverse (strömbrytarens placering)

