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Exempel på skall-krav som kommunen  
bör överväga respektive undvika i sin  
kravspecifikation på tjänsten

Utifrån en sammanställning av ca 400 olika krav som hämtats från upphandlingar av 
särskilda boenden 20112013 och kategoriserats utifrån vilket kvalitetsområde de be
rör, har en expertgrupp med representanter från både beställare och leverantörer av 
äldreomsorg lyft fram krav som av olika skäl kan vara lämpliga att använda. I syfte att 
illustrera några fallgropar har expertgruppen även lyft fram några exempel på krav 
som är mindre lämpliga att använda. Principerna för expertgruppens bedömningar 
beskrivs i avsnittet Krav på tjänsten. Sammanställningen ska inte ses som en komplett 
förteckning över alla skallkrav som ska användas i ett förfrågningsunderlag utan som 
möjlig inspiration vid kommunens framtagande av krav på tjänsten. 

Skallkraven är grupperade utifrån åtta olika kvalitetsområden:

Områden som direkt rör kvaliteten för brukaren

• Värdegrund

• Den enskildes delaktighet

• Vård och omsorg

• Boendemiljö

Områden som påverkar förutsättningar för kvalitet

• Kompetens och bemanning 

• Kvalitetsarbete

• Samordning och samverkan

• Beställarens uppföljning

Appendix 1
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Krav Förklaring

Bra krav ”De insatser som ges skall känneteck-
nas av trygghet, värdighet och respekt-
fullhet i utförandet.” 

Relevant, tydligt och anger en rimlig nivå för 
värdegrund

”Särskild hänsyn skall tas till de sed-
vanor som kan betingas av religiös, 
kulturell eller etnisk bakgrund.”

Relevant, tydligt och anger en rimlig nivå för 
värdegrund

”Ett hälsobefrämjande förhållningssätt 
där utgångspunken är det friska och 
där den enskildes egna resurser så 
långt som möjligt tillvaratas”

Rimlig nivå för värdegrund

”Individuella önskemål och intressen 
skall så långt som möjligt tillgodoses”

Rimlig nivå för värdegrund

Mindre 
bra krav

”Socialtjänsten och den kommunala 
hälso- och sjukvården ska genom 
förebyggande insatser verka för att för-
bättra människors hälsa och livs villkor 
i syfte att skapa förutsättningar för ett 
välfungerande liv” 

Leverantören har begränsade möjligheter att 
påverka detta

”Insatsen ska ges i syfte att vara den 
enskilde behjälplig i dennes hela livs-
situation”

Innehållet är viktigt men kravet otydligt formu-
lerat; det behöver tydliggöras vad utföraren ska 
ansvara för

Kvalitetsområde: Värdegrund
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Kvalitetsområde: Den enskildes delaktighet
Krav Motivering

Bra krav ”Den enskilde och dennes närstående 
skall ges information och introduktion 
om praktiska frågor inför inflyttning.”

Relevant och uppföljningsbart. Kravet rör ett 
viktigt område, men är samtidigt inte detalj-
styrande utan skapar förutsättningar för leve-
rantörer att göra på olika sätt. 

”Brukaren och dennes närstående 
skall ges möjlighet att vara delaktiga i 
utformningen av service, daglig tillvaro, 
personlig omvårdnad och i den hälso- 
och sjukvård som ges”

Relevant och i stor utsträckning uppföljnings-
bart utan att vara detaljstyrande. Värdeska-
pande genom att vara individanpassat och 
samtidigt uppnåeligt.

”Kontaktperson skall utses i samband 
med inflyttning.”

Tydligt, uppföljningsbart och relevant – ett 
välfungerande kontaktmannaskap är en viktig 
grundpelare i verksamheten

”Den enskilde och dennes närstående 
ska ges information och introduktion 
om praktiska frågor inför inflyttning.”

Tydligt, relevant och resultatinriktat – möjliggör 
för utförare att hitta bästa lösning

Mindre 
bra krav

”De boende skall kunna delta i alla 
beslut som rör dem” 

Orealistiskt krav

”Särskild hänsyn skall tas till personer 
med nedsatt autonomi och/eller kogni-
tiva funktionsnedsättningar”

Nedsatt autonomi och/eller kognitiva funktions-
nedsättningar rör en majoritet av de boende

”Det får inte förekomma att brukarens 
sänggående och uppstigning styrs av 
schemaläggning och/eller personal-
rutiner utan dessa skall anpassas efter 
den enskildes förutsättningar, behov 
och önskemål”

Formuleringen gör kravet otydligt – det som 
avses är att schemaläggning och personalruti-
ner ska tillgodose de boendes behov och öns-
kemål. Med nuvarande formulering är kravet 
orealistiskt.

”Om det av hänsyn till verksamheten är 
möjligt, skall det på varje våningsplan 
finnas en informationstavla med skrift-
lig information om verksamheten”

Kravet är detaljerat och ger inte utrymme för 
leverantören att hitta egna lösningar.
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Kvalitetsområde: Vård och omsorg
Krav Motivering

Bra krav ”Utföraren skall enligt beställarens 
rutiner delta i det nationella Palliativa 
registret.”

Tydligt krav och viktigt att användning av  
registren främjas.

”Utföraren skall följa den överens-
kommelse som upprättas mellan 
beställaren och landstinget avseende 
in- och utskrivning av patient från akut-
sjukhus.”

Tydligt krav. Viktigt att hänvisning finns till var 
överenskommelsen kan hittas.

”Vården och omsorgen ska möjliggöra 
för vårdtagarna att bo kvar livet ut.”

Tydligt och relevant krav - detta kan vara bra 
att tydliggöra.

”Rehabilitering skall präglas av ett 
tvärprofessionellt teamarbete med 
utgångspunkt från brukarens behov 
och utgå ifrån ett stödjande och inte ett 
hjälpande förhållningssätt.”

Relevant, tydligt och skapar förutsättningar för 
leverantörer att göra på olika sätt. I anbudet 
besvarar utföraren hur detta ska genomföras

”Leverantören skall svara för hämtning 
av läkemedel, lämning av prover mm.”

Viktig information.

”Leverantören skall följa de av MAS 
upprättade rutinerna för läkemedels-
hantering.”

Relevant, tydligt och uppföljningsbart –  
innehåller viktig information

Mindre 
bra krav

”I arbetet för att ge den enskilde god 
vård och omsorg och samtidigt sätta 
guldkant på tillvaron, ska utföraren ha 
kunskaper om och tillämpa vedertagna 
förhållningssätt och metoder.”

Eftersom ”guldkant på tillvaron” är en otydlig 
målbild är det oklart vilka metoder som ska 
tillämpas. 

”Omsorgen ska anpassas efter en 
normal dygnsrytm och ska alltid göras i 
samråd med vårdtagaren ”

Otydligt vilka delar som ska ske i samråd med 
vårdtagaren och oklart om vad som kan anses 
vara en normal dygnsrytm sammanfaller med 
den enskildes behov. 

”Anbudsgivaren ska ansvara för att 
erbjuda bra socialt stöd.”

Otydligt vad som innefattas i begreppet  
”socialt stöd”.
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Kvalitetsområde: Boendemiljö
Krav Motivering

Bra krav ”Dagliga utevistelser skall erbjudas.” Tydligt, rimlig nivå och relevant eftersom det är 
bra om utevistelser erbjuds även om inte alla 
brukare går ut

”Leverantören skall svara för att per-
sonal eller annan lämplig person vid 
behov följer med brukaren till sjukhus, 
läkare, tandläkare, frisör etc.”

Rimlig nivå och relevant – kan vara bra att 
tydliggöra detta ansvar för utföraren

”Brukarna skall också kunna få hjälp 
med att göra småärenden, mindre 
inköp och liknande.”

Tydligt krav.

”Den enskilde ska ges stöd med att 
knyta kontakter med andra boende 
som har liknande personligheter eller 
intressen för att stimulera samvaro och 
aktivering.”

Rimlig nivå, realistiskt och relevant eftersom 
social samvaro är en viktig fråga – här kan 
utförare med fördel uppmanas att beskriva 
tillvägagångsätt

”Måltidsmiljön ska vara anpassad efter 
målgruppen.” 

Uppföljningsbart, relevant, rimlig nivå och  
resultatinriktat – lösning tillåts variera med 
brukares behov

”Utföraren skall ha nära dialog med 
boende kring maten för att säkerställa 
synpunkter och önskemål tas i beak-
tande.”

Viktigt att säkerställa den enskildes inflytande.

”Utföraren skall vid behov anlita dietist 
för hjälp med näringsberäkning av 
kost, specialkoster, dietkoster och vid 
matrelaterade problem hos enskilda.”

Tydligt krav.

Mindre 
bra krav

”Byte av sängkläder ska göras så ofta 
som det krävs för god hygien.”

Upplevs som självklart och onödig detalj-
reglering

”Anbudsgivaren ska utforma en lugn 
och trivsam måltidsmiljö med ypperlig 
mat, för både öga och gom.”

Otydligt krav som inte går att följa upp.

Appendix 1
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Kvalitetsområde: Kompetens och bemanning
Krav Motivering

Bra krav ”Personal skall ha omvårdnadsutbild-
ning. Vid nyrekrytering skall under-
sköterskekompetens eftersträvas.”

Grundläggande krav

”Verksamhetschefen och dennes ställ-
företrädare skall ha adekvat högskole-
utbildning samt erfarenhet som arbets-
ledare inom motsvarande verksamhet i 
äldreomsorg.”

Relevant, uppföljningsbart och rimlig nivå – bra 
att inkludera både verksamhetschef och ställ-
företrädare

”Brukarna skall ha tillgång till en 
namngiven omvårdnadsansvarig sjuk-
sköterska.”

Relevant, tydligt, uppföljningsbart och rimlig 
nivå – viktigt att utgå ifrån brukare

”Sjuksköterska skall finnas tillgänglig 
alla tider på dygnet med en inställelse-
tid om högst 30 min.”

Relevant krav

”Leverantören skall redovisa hur 
 personaltimmarna fördelas dygnet runt.”

Ej detaljstyrande men tillgodoser kommunens 
behov av information

”Utföraren ska ansvara för att persona-
lens kompetens anpassas till de behov 
som vårdtagarna har vid olika tidpunk-
ter, genom att tillämpa en flexibel kom-
petensutveckling.”

Relevant, tydligt och uppföljningsbart utan att 
vara detaljreglerande – ger utrymme för lokal 
variation

”Utföraren ska ha arbetsgivar- och 
driftansvar och är ansvarig för att: 
förhållandena mellan arbetstagare och 
arbetsgivare uppfyller de arbetsrätts-
liga regler som gäller för branschen, 
förebygga att skador inträffar som 
kan drabba personal, enskilda eller 
anhöriga, omedelbart vidta erforderliga 
åtgärder mot personal som misstänks 
för brott riktade mot den enskilde, 
 säkerställa kontinuiteten för de en-
skilda som bor i respektive bostad 
och därmed erbjuda befintlig personal 
fortsatt anställning oavsett utförare.”

Grundläggande krav

”Utföraren ska tillhandahålla arbetsklä-
der, inklusive ombyte, för all personal.”

Relevant för efterlevad av hygienföreskrifter.

Mindre 
bra krav

”Varje tillsvidareanställd personal ska 
få minst två fortbildningsdagar per år 
inom vårdområdet.”

Kravet är för detaljerat, här är det bättre att 
leverantören själv väljer tillvägagångssätt. 

”Nyanställd personal ska få minst 5 da-
gars introduktion om såväl verksamhet 
som eventuell specifik profilering.”

Kravet är för detaljerat, här är det bättre att 
leverantören själv väljer tillvägagångssätt.

”Bedömning ska alltid göras av per-
sonlig lämplighet”.

Självklart att personlig lämplighet ska vägas in 
men kravet är svårt att följa upp.
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Kvalitetsområde: Kvalitetsarbete
Krav Motivering

Bra krav ”Utföraren skall redovisa ett kvalitets-
system i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om led-
ningssystem för kvalitet i verksamhet 
enligt SOSFS 2011:9.”

Tillräckligt vad gäller innehåll i ledningssyste-
met och samtidigt tydlig hänvisning till relevant 
dokument och krav på att anbudsgivaren be-
skriver hur kravet uppfylls.

”Rutiner skall vara väl förankrade hos 
all personal.”

Här kan det vara bra att låta anbudsgivaren 
beskriva hur det kommer att uppfyllas.

Mindre 
bra krav

”Utföraren skall följa beställarens rikt-
linjer och rutiner och utifrån dessa upp-
rätta lokala rutiner för verksamheten.”

Otydligt vilka riktlinjer och rutiner som avses.

”Leverantören skall ta emot brukare 
som beviljats bistånd av kommunens 
biståndshandläggare.”

Detta är en förutsättning som inte behöver 
specificeras i underlaget.

”Utföraren ska ha rutiner för genom-
förandeplan, omvårdnadsplan och 
rehabiliteringsplan, kontaktmannaskap, 
ekonomisk säkerhet, våld och hot, 
hantering av livsmedel, kost och nutri-
tion, klagomålshantering, avvikelse-
hantering, anmälan om missförhållan-
den, riskbedömning för brand och/eller 
balkongvistelse, kontakter med läkare, 
sjuksköterska, sjukgymnast/arbets-
terapeut, avvikelsehantering inom HSL 
(hälso- och sjukvårdslagen), kvalité 
inom HSL.”

När innehållet i kravet listas på detta sätt finns 
alltid en risk att någonting utelämnas. Detta 
kan få negativa konsekvenser om listan upp-
fattas som heltäckande. 

”Brukaren skall ges möjlighet att bo 
kvar, om brukaren och dennes närstå-
ende så önskar, även om behovet av 
stödinsatser förändras.”

Otydligt krav.

Appendix 1
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Kvalitetsområde: Samordning och samverkan
Krav Motivering

Bra krav ”Leverantören och den upphandlande 
myndigheten skall samverka för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för 
uppdragets genomförande och en god 
vård och omsorg i boendet.”

Beställaren är alltid en viktig samverkanspart 
för utföraren.

”Verksamheten ska kännetecknas av 
en välutvecklad samverkan med olika 
parter för att möjliggöra ett individuellt 
anpassat stöd till brukaren. Samverkan 
innehåller bl.a.

•  leverantören ska medverka vid  
regelbundna samrådsmöten med 
beställaren och vid andra möten 
 beställaren sammankallar till.

•  för personer med behov av omfat-
tande och långvariga insatser från flera 
verksamheter inom hälso- och sjuk-
vård och/eller socialtjänst ska samord-
ning av insatserna ske.”

Relevant och tydligt – betonar vikten av sam-
verkan och ger exempel på viktiga delar men 
utesluter ingenting annat

”Leverantören skall regelbundet an-
ordna och delta i möten med brukare, 
gode män och närstående.”

Tydliggör viktiga samverkanspartners utan att 
kräva ett enda tillvägagångssätt. I anbudet be-
svarar utföraren hur detta ska genomföras.

Mindre 
bra krav

”Leverantören skall aktivt medverka till 
att skapa smidiga övergångar mellan 
olika vårdgivare/leverantörer i syfte att 
bidra till en väl fungerande vårdpro-
cess utifrån brukarens perspektiv.”

Kravet är otydligt.

”Utföraren ska eftersträva att orga-
nisationer, föreningar och väntjänst 
bedriver självständig verksamhet inom 
verksamheten varje vecka.”

Begränsar vilka parter utföraren ska samverka 
med.

”Utföraren ska initiera att väntjänst-
grupp startas om sådan saknas.”

För detaljerat, eventuellt finns annan samver-
kansform som är viktigare för den enskilde. 
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Kvalitetsområde: Beställarens uppföljning
Krav Förklaring

Bra krav ”Utföraren skall delta i nationella upp-
följningar, mätningar och kvalitetsregis-
ter utifrån beställarens anvisningar.”

Tydligt och enkelt att följa upp – bra att främja 
utveckling av den typen av register för att möj-
liggöra kvalitetsuppföljning

”Beställaren förbehåller sig rätten att, 
genom såväl anmälda som oanmälda 
besök, i alla avseenden ha insyn i 
verksamheten som helhet och i doku-
mentationen omkring de boende för att 
kunna garantera att de boendes rätt till 
vård, omsorg och service tillgodoses. 
Utföraren skall för detta ställa begärda 
uppgifter, handlingar, lokaler och perso-
nal till beställarens förfogande.”

Tydligt och grundläggande krav –  
verksamhetsbesök är en mycket viktig del  
i uppföljningen

”Kommunen har ett antal gemensamma 
datasystem för att redovisa, utläsa och 
överföra uppgifter inom vård och om-
sorg. Utföraren är skyldig att använda 
de av kommunen anvisade systemen.”

Inte självständigt men tydligt under förutsätt-
ning att det i underlaget anges vilka system 
som avses. Relevant krav – kan vara en förut-
sättning för bra informationsöverföring

”Utföraren ska medverka i beställarens 
brukarundersökning.”

Tydligt, enkelt att följa upp, relevant – viktigt att 
kommunen följer upp brukarnöjdhet

”Utföraren skall omgående informera 
beställaren om allvarliga händelser  
och förhållanden i sin verksamhet  
och om vilka åtgärder som vidtagits 
och planeras.”

Uppföljningsbart och relevant – viktigt att följa 
upp hur utföraren åtgärdar brister

Mindre 
bra krav

”Leverantören skall hålla den upphand-
lande myndigheten informerad om vem 
som är vårdenhetens ansvarige verk-
samhetschef.”

Otydligt vad som menas med ”vårdenheten” 
och därmed vilken verksamhetschef som 
avses. Viktigt innehåll men mindre bra formu-
lering.

”Leverantörens informationsmaterial 
skall godkännas av den upphandlande 
myndigheten.”

Detaljstyrande
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