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Inbjudan  till  deltagande  i  samordnad  upphandling  av  
webbutbildning  i  allmän  palliativ  vård  
 
Västra Götalands läns landsting får härmed inbjuda er kommun att delta i samordnad 
upphandling av gemensam webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i palliativ 
vård inom Västra Götaland. Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i 
livets slutskede innehåller rekommendationer om att hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
bör erbjuda fortbildning och handledning i palliativ vård till personal inom vård och omsorg, i 
syfte att lindra symtom och främja livskvalitet hos patienter i livets slutskede. Den 
webbaserade utbildningen kommer att utgå från ett holistiskt synsätt där symtomlindring, 
teamarbete, kommunikation och stöd till närstående ska ingå och kommer att ge kunskaper 
inom de områden som Socialstyrelsen rekommenderar. 

 
Förutsättningar för upphandlingen 

Västra Götalandsregionen upphandlar en webbutbildning inom allmän palliativ vård utifrån 
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. De 49 
kommunerna inom Västra Götalandsregionen erbjuds att ta del av webbutbildningen 
kostnadsfritt. 

Den upphandlande myndighet som väljer att delta i den samordnade upphandlingen, skall 
avropa sitt anskaffningsbehov av produkter och tjänster som omfattas av denna upphandling 
genom kommande avtal, genom att fylla i och återsända bifogat 
upphandlingsuppdrag/fullmakt. 

Arbetet med upphandlingen startar i januari 2015. Avtalsstarten för upphandlingen beräknas 
till 2015-06-01.  

Beräknad avtalstid kommer att vara 2015-06-01 - 2018-05-31 med 36 månaders 
förlängningsoption. 

 
Referensupptagning 

I syfte att undersöka vilka anskaffningsbehov respektive upphandlande myndighet har kan 
Västra Götalandsregionen komma att inhämta referensuppgifter genom er angivna 
kontaktperson. 
 

Nuvarande avtal 
Om ni idag är bundna av ett avtal för aktuellt produkt-/tjänsteområde skall ni ange när detta 
avtal löper ut.  
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Med vänliga hälsningar 

Västra Götalandsregionen 
Regionalt cancercentrum väst 

 
Kontaktuppgifter Projektledare Webbutbildning 

Jessica Mellquist   Carina Mannefred 
Socionom    Socionom 
 
Tel: 076-213 20 00   070-606 70 00 
jessica.mellquist@rccvast.se  carina.mannefred@rccvast.se
          

 
 
Besök: Medicinaregatan 18G, Göteborg 
Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg 
Webb: www.rccvast.se  
 
 
Kontaktuppgifter handläggare/upphandling 
Regionservice/Inköp 

Kristina Karlsson 
Projektledare Offentlig Upphandling 
 
Tel: 070-240 62 66 
kristina.a.karlsson@vgregion.se 
 
 
Vänligen skicka in fullmakten till projektledarna, Regionalt cancercentrum väst, på 
ovanstående adress! 
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Upphandlingsuppdrag  gällande  webbutbildning  i  allmän  
palliativ  vård  
  
Härmed ger <<FYLL I ORGANISATIONSNAMN>>, i egenskap av upphandlande 
myndighet, Västra Götalands läns landsting, genom Regionservice Område Inköp, i uppdrag 
att genomföra samordnad upphandling enligt inbjudan avseende webbutbildning i allmän 
palliativ vård, med Dnr SN 155-2015. 
Uppdraget innefattar genomförande av upphandlingen och att upprätta och meddela 
tilldelningsbeslut samt att teckna upphandlingskontrakt för vår räkning. 
Det åligger upphandlande myndighet att säkerställa att träffade avtal efterlevs.  

Rättegångsfullmakt  

Inom ramen för uppdraget ger <<FYLL I ORGANISATIONSNAMN>> fullmakt åt chefjurist 
på Västra Götalands läns landsting eller person denne sätter i sitt ställe, att föra vår talan i 
förvaltningsdomstolarna avseende eventuell överprövning av upphandlingen. 

 
Referensuppgifter,  nuvarande  avtal  och  beräknad  volym  
 

 Vi vill ha möjlighet lämna 
referensuppgifter 

 Vi har inte behov att lämna 
referensuppgifter 

    
 Vi är idag bundna till annat avtal för som 

gäller till och med: <<FYLL I DATUM>> 
  

 Antalet anställda som beräknas ha behov 
av utbildningen: <<FYLL I UPPSKATTAT BEHOV>> 

 
Uppgifter om upphandlande myndighet 
 

Namn  
Organisationsnr  
Kontaktperson  
Utdelningsadress  
Postnummer  Ort  
Telefon, direkt  Växel  Fax  
E-post  

 
 
<<FYLL I ORT OCH DATUM>> 
 
 
 
<<FYLL I NAMN, BEFATTNING på behörig företrädare som också skriver under>>  


