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5. 5. Kravspecifikation Projektledarutbildning

5.1 Bakgrund och syfte till upphandlingen
Projektledning blir ett allt vanligare arbetssätt vilket gör att kravet på Region Skånes medarbetares 
kompetens i att leda och arbeta i projekt blir allt högre. Detta har sin grund i de utmaningar som 
Region Skåne står inför bland annat utifrån den demografiska utvecklingen, behovet av flera 
parallella och omfattande ny- och ombyggnadsprojekt men även utifrån att tillvarata på 
digitaliseringens möjligheter och de förändrade arbetssätt detta medför.

Region Skåne har tagit beslut om framtidens hälsosystem vilket är en regiongemensam plattform för 
omställningsarbetet med strategi som lägger grunden till styrning för att nå det långsiktiga målet 
Bättre hälsa för fler. För att åstadkomma omställningen till framtidens hälsosystem behövs 
förändringar i både arbetssätt och processer. I syfte att öka attraktiviteten inrättas en 
ledarskapsakademi som en del av en regional satsning för framtidens ledar- och medarbetarskap. [1] 
Kompetensutveckling och läranderesor i förändringsledning och förbättringsledning är sedan tidigare 
identifierat som kritiska framgångsfaktorer för att hantera de förändringar i arbetssätt som 
exempelvis digitaliseringen möjliggör. Inom Region Skåne finns modeller för förändringsarbete och 
förbättringsledning som delar i organisationens omställningsarbete. I dessa ingår utbildning, 
stödmaterial och en strukturerade metod för att planera och genomföra förändringar och 
förbättringar. För att ytterligare förbättra förmågan att omsätta strategier till verksamhet och bl.a. 
lyckas bättre med implementering och genomföranden tillförs två nya delområden i Region Skånes 
upphandling avseende chefs- och ledarskapsutveckling.

Region Skåne driver projekt inom många olika områden och regionens verksamheter har olika 
förutsättningar och modeller för projektarbete. Projektmedlemmar och intressenter kan vara både 
interna inom och utanför samma förvaltning men även externa utanför organisationen. Projektens 
storlek och område kan variera mycket mellan förvaltningarna. Det kan både röra sig om mindre 
projekt inom sjukvård/IT/bygg men även om enorma miljardprojekt inom Bygg/fastigheter eller IT. 
Det finns inte en övergripande projektmodell för samtliga typer av projekt inom Region Skåne.
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[1] Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022-2024 (se bla. sida 18 och 35 länk)

Vad är ett projekt

För att ett arbete ska utföras i projektform bör nedanstående kriterier uppfyllas.

Det ska finnas ett klart definierat syfte och mål.•
Det är en avgränsad och tidsbegränsad arbetsuppgift som inte ingår i ordinarie verksamhet.•
Det är en planerad unik aktivitet i större omfattning som inte är återkommande.•
Det skapas en särskild och tillfällig organisering med tydligt avsatta resurser.•

För IT-projekt används Region Skånes projektmodell BUM (Beställare, Utförare- och Mottagare). 
BUM-modellen är en projektmodell för att skapa kvalitetssäkrade projekt med tydlig budget, 
noggrann planering och uppföljning samt konkreta mål (se en mer utförlig beskrivning av BUM-
modellen i bifogade filer). Alla som arbetar med IT-projekt följer den här projektmodellen.

En förenklad version av samma modell tillämpas i vissa delar av Region Skånes 
sjukvårdsverksamheterna vid projektorienterad verksamhetsutveckling. Region Skåne planerar och 
genomför även olika typer av byggprojekt. I dessa projekt används projektmodellen ”Byggprocessen” 
som består av fem delprocesser (se en mer utförlig beskrivning av Byggprocessen i bifogade filer). I 
korthet består delprocesserna av 1. ”Identifiera behov” 2. ”Genomföra planering” 3. ”Genomföra 
projektering” 4. ”Genomföra produktion” 5. ”Genomföra uppföljning”. Inom byggprocessen bedrivs 
även de två huvudkategorier av projekt – Strategiska projekt och Basprojekt. De strategiska 
projekten är stora och omfattande projekt med en budget på över 100 MSEK. Basprojekt är 
uppdelade i verksamhetsinitierade investeringar, fastighetsägarinvestering, planerade 
underhållsåtgärder eller hyresgästanpassningar.

5.2 Upphandlingens omfattning
Upphandlingen avser Chefs-och ledarutveckling för Region Skåne.  
 
Upphandlingen är uppdelad i följande delområden:

Kravspecifikation – 1. Chefs-och ledarutveckling

Kravspecifikation – 2. Förändringsledarskap

Kravspecifikation – 3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Kravspecifikation – 4. Karriärrådgivning

Kravspecifikation – 5. Projektledarutbildning

Kravspecifikation – 6. Processledarutbildning

5.3 Generella krav

5.3.1 Avropsförfarande per delområde
Avrop sker enligt följande:

Avropsförfarande Rangordning  
upp till  

150 000 kr

FKU vid 
avrop över 

150 000

FKU 
enbart

   1.4.1 Chefshandledning (delområde 1) Ja Ja Nej
   1.4.2 Chef- och ledarträning/ledarskapsutveckling 
(delområde 1)

Ja Ja Nej

   1.4.3 Ledningsgrupputveckling (delområde 1) Nej Nej Ja

2022-O000206 Chefs- och ledarutveckling Utkast

Sida 2/7

https://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/publikationer_dokument/verksamhetsplan-och-budget-2022-24-slutversion.pdf


   2. Förändringsledarskap Nej Nej Ja
   3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken Nej Nej Ja
   4. Karriärrådgivning 1 leverantör
   5. Projektledarutbildning 1 leverantör
   6. Processledarutbildning Ja Ja Nej

Generellt för avrop 
Anbudsgivaren ska vara tillgänglig för avrop mellan 08:00 – 17:00 på vardagar och ska kunna nås 
via 
angiven e-postadress och telefonnummer vad avser avrop. Leverantören ska svara på avropen inom 
rimlig tid max 48 timmar eller enligt de behov som Beställaren framlägger vid avropet.

5.3.2 Statistik och uppföljning
Leverantören ska halvårsvis rapportera följande till Beställarens kontaktperson för uppdraget 
- Tex antal genomförda uppdrag/insatser 
- Fakturerat under denna period och för vilka insatser 
- Ev. avvikelser från avtalet 
 
Uppföljningsmöten kan komma att hållas 1 gång per år eller enligt önskemål från Beställaren. Syftet 
är att kvalitetssäkra och optimera samarbetet.  
 
Statistik ska skicka in i god tid före dessa möten till Beställarens kontaktperson för uppdraget.

Närmare tidpunkt bestäms mellan parterna. Beställaren är sammankallande

5.3.3 Konsulter
Kompetens 
Leverantören ansvarar för att samtliga konsulter uppfyller ställda krav på erfarenhet och kompetens. 
Vid samarbetsproblem med eller kompetensbrister hos anställd konsult eller underkonsult som 
arbetar på uppdrag av leverantören, äger Region Skåne rätt att denne ska bytas ut. Ny 
konsult/underkonsult ska då erbjudas inom rimlig tid och byte ska ske utan extra kostnad för 
beställaren. Utbytet ska ske i enlighet med ovan ställda krav. 
Språkkunskaper 
Den personal hos Leverantören som har kontakt med Beställare ska behärska svenska väl i både tal 
och skrift. 
 
Utöver dessa krav har varje delområde ytterligare krav för personal vilket specificeras under 
respektive delområdes kravspecifikation.

5.3.4 Pris - generell info
Anbudsgivaren lämnar pris för de delområden som Anbudsgivaren lägger anbud på. Anvisningar för 
hur detta ska göras beskrivs under respektive Kravspecifikation. Priset lämnas i Kravspecifikationen 
för respektive delområde. 
 
- Priser ska anges i SEK, exklusive moms. 
- Priser ska inkludera evt resor, förberedelsetid, administration etc för Leverantören. 
- Alla kostnader ska ingå i priset. 
- Priserna ska vara fasta i svenska kronor under minst 24 månader, räknat från avtalsstart.

5.3.5 Utbildningslokal
Utbildningslokal kommer tillhandahållas av Beställaren och kommer finnas tillgänglig i Skåne.

5.3.6 Policy/Riktlinjer

2022-O000206 Chefs- och ledarutveckling Utkast

Sida 3/7



Leverantören ska vid uppdragets utförande följa de vid var tid av Region Skåne beslutade riktlinjer 
och policys. Vid avrop preciseras vilka riktlinjer som gäller vid uppdrag/utförande av Tjänst. 

Accepterar anbudsgivaren alla krav i denna Kravspecifikation 
"generella krav"? 
Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

5. Kravspecifik...

5.4 DELOMRÅDE – PROJEKTLEDARUTBILDNING

5.4.1 Grundläggande projektledningsutbildning
Målgrupp: För en som är ny i projektledarrollen.

Grundläggande projektmetodik – kunskap om ett projekts olika faser enligt överenskommen modell.

Kompetensutvecklingsinsatsen ska omfatta 2 heldagar där olika lärmetoder kombineras så 
lärandemålen uppnås.

Med heldag menas minst 8 timmar.

Planera, strukturera och organisera projekt - grundläggande i hur ett projekt organiseras med 
projektägare, rapporteringsvägar osv.

•

Vikten av mandat och förutsättningar för att leda projekt•
Rollen som projektledare och projektledarens utmaningar i projektets olika faser, tex riskanalys•
Projektmedlemmarnas roller- identifiera rätt kompetenser/roller•
Grundläggande kring grupper och teams utveckling, relationer, förändringspsykologi och 
förändringsledning

•

Framgångsfaktorer för dialog och samspel mellan projektledare och berörda chefer, ex 
arbetsmiljöansvar för projektdeltagare.

•

Praktiska övningar och reflektion utifrån egna projekt•
Projektkommunikation med rätt intressenter under projektets progress•
Kurslitteratur ska tillhandahållas av leverantören både i fysisk och digital form•

5.4.2 Avancerad projektledningsutbildning
Målgrupp: För projektledare.

Deltagarna bedöms redan ha god kännedom om grundläggande projektmetodik, ansvar för utlånad 
personal och hur man planerar & strukturerar projekt.

Kompetensutvecklingsinsatsen ska omfatta 3 heldagar där olika lärmetoder kombineras så 
lärandemålen uppnås.

Med heldag menas minst 8 timmar.

Att anpassa sitt ledarskap utifrån ett projekts olika faser och organisering.•
Vikten av mandat och förutsättningar vid ledning av större komplexa projekt•
Effektiva team och konflikthantering. Förståelse för vad ett team är, teamets utveckling och 
faser. Kunna motivera och coacha projektdeltagare, skapa relationer samt ge återkoppling.

•

Leda och delegera uppgifter samt följa upp projektet under projektets gång.•
Koordinering och samordning av alla insatser i projektet i förhållande till tidsramen samt att 
hantera leveranser.

•

Hantering av osäkerhet, riskanalys och förändringar som sker under projektets gång.•
Nytto/effekthemtagning av projektets leverans•
Facilitering så erfarenheter och lärdomar tillvaratas från tidigare genomförda projekt och nyttja 
projektdeltagares nätverk.

•

Avsluta projektet och säkra lärdomar, Överlämning till mottagare –projekt till mottagande.•
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Effektiva möten – leda och designa effektiva möten•
Kommunikationsstrategier i projekt – säkra tydliga kommunikationsvägar internt och externt. 
Projektkommunikation med rätt intressenter under projektets progress

•

Praktiska övningar och koppling till egna projekt.•
Kurslitteratur ska tillhandahållas av leverantören både i fysisk och digital form.•

5.4.3 Agil projektledningsutbildning
Deltagare ska ha grundläggande kunskaper i projektledning (teoretiska och praktiska kunskaper 
motsvarande).

Kompetensutvecklingsinsatsen ska omfatta 3 heldagar där olika lärmetoder kombineras så 
lärandemålen uppnås.

Med heldag menas minst 8 timmar.

Det agila arbetssättet har andra krav på färdigheter och skiljer sig från traditionell projektmetodik. 
Denna påbyggnadsutbildning utvecklar projektledaren att leda effektiva, flexibla och framgångsrika 
projekt i mål – även i en föränderlig värld. Från vattenfall till små leveranser med stöd av en tydlig 
struktur och systematik för att snabbt, i en takt/tempo testa lösningar, lära, prioritera och lära igen. 
Det ska handla om hur man bygger strukturer som möjliggör ett snabbt och systematiskt arbetssätt i 
syfte att effektivt kunna möta förändrade krav och förutsättningar som uppstår eller ändras under 
projektet.

Vad är agil projektledning, de teoretiska grunderna för agila arbetssätt, agila värderingar, 
principer och förhållningssätt

•

Förutsättningar för agilt arbetssätt
Roller och ansvar i agilt arbete•
Ledningens ansvar i agilt arbete•
Resurssättarens ansvar: säkra kompetens, ta bort hinder, skapa förutsättningar•
Projektägarens mål och behov vid agila projekt•

•

Hur man som projektledare kan utveckla ett mer agilt förhållningssätt samt vad som är 
skillnaden mellan projekt och processledning.

•

Att leda agilt, roller och förståelse för vad ett team är, teamets utveckling och faser. Tillvarata 
och respektera teamets samlade kompetens och arbetssätt. Motivera och coacha 
projektdeltagarna samt ge återkoppling

•

Effektiva team och konflikthantering.•
Planering, prioritering och estimering i agila projekt, t ex leda kreativa faser i utveckling av 
lösningar, testa och lärande-loopar.

•

Möten, vikten av kommunikation och visualisering i agila projekt•
Facilitering så erfarenheter och lärdomar tillvaratas från tidigare genomförda agila projekt och 
nyttja projektdeltagarnas nätverk.

•

Praktisk träning i agila metoder, verktyg som bidrar till att uppnå projektmål på ett smidigare och 
flexiblare sätt

•

5.5 Kompetens och erfarenhet

5.5.1 Kvalitet i genomförande
Leverantören ska:

Svara för kvaliteten i genomförda uppdrag•
Tillhandahålla konsulter med adekvat utbildning samt praktisk erfarenhet och gedigen 
kompetens inom området med fokus utifrån det specifika uppdraget/målgruppen

•

Vara skicklig i skriftlig och muntlig framställning på ett pedagogiskt sätt med olika lärmetoder•
Verktyg, metoder och modeller som Leverantören använder ska vara evidensbaserade och ska 
vara överenskomna med Beställaren

•

Insatsen ska vara avgränsad i tid med ett tydligt syfte och mål•
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Insatsen ska utvärderas av beställaren i samråd med leverantören•

a. Anbudsgivaren ska inkomma med skriftlig beskrivning av ovan 
allmänna krav. Max 1 A4 sida.
Bifogad fil

5. Kravspecifik...

b. Accepterar Anbudsgivaren alla ovanstående krav i denna punkt? 
Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

5. Kravspecifik...

5.5.2 Klassificering och kompetensnivå
Konsulter inom projektledning ska:

Ha aktuell och dokumenterad erfarenhet av uppdrag i offentlig förvaltning med ”aktuell” 
erfarenhet avses uppdrag som inte är äldre än 2 år.

•

Ha haft huvudansvar och en ledande roll för ett stort antal uppdrag inom området och arbetar 
självständigt

•

Accepterar anbudsgivaren alla ovanstående krav under Kompetens 
och erfarenhet? Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

5. Kravspecifik...

5.6 PRIS DELOMRÅDE 5 - PROJEKTLEDARUTBILDNING

5.6.1 Grundläggande projektledningsutbildning

a. Pris – Fysisk utbildningsinsats
Prisfält

5. Kravspecifik...

b. Pris – digital utbildningsinsats
Prisfält

5. Kravspecifik...

5.6.2 Avancerad projektledningsutbildning

Pris – Fysisk utbildningsinsats
Prisfält

5. Kravspecifik...

5.6.3 Agil projektledningsutbildning

Pris – Fysisk utbildningsinsats
Prisfält

5. Kravspecifik...

5.7 UTVÄRDERING
Utvärdering kommer genomföras utifrån följande:
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5.5.1 Kvalitet i genomförande – Beskrivning lämnas under punkten 5.5.1 ovan. 
5.7.1 Beskrivning av utbildningsinsatser

Anbudsgivarens beskrivningar av ovanstående kommer ligga till grund för utvärdering, bedömning 
kommer ske utifrån Bedömningskriterier enligt nedan. Beställaren kommer att göra en sammanvägd 
bedömning av samtliga utvärderingskriterierna.

Anbudspriset kommer ligga till grund för utvärderingen och erhållet betyg enligt 
bedömningskriterierna kan komma att ge prisavdrag, vilket sedan ger jämförelsevärde för respektive 
anbudsgivare, för ytterligare info se Bilaga utvärderingsmall.

Bedömningskriterier

Utmärkt = 50 % prisavdrag 
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivaren på en utmärkt nivå uppfyller kriteriet och 
ger betydande mervärde för beställaren. Anbudsgivaren har en djup förståelse för det som 
efterfrågats.

Mycket bra = 30 % prisavdrag 
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivaren i huvudsak uppfyller kriteriet och ger 
mervärden för beställaren. Anbudsgivaren har en mycket bra förståelse för det som efterfrågats.

Godtagbar = 0 % prisavdrag 
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivaren delvis uppfyller kriteriet och bedöms tillföra 
ett visst mervärde för beställaren. Anbudsgivaren har godtagbar förståelse finns för det som 
efterfrågas.

Inget utmärkande/ Otillräckligt, Uppfyller ej ska-kravet

Om något av utvärderingskriterierna (1.5.1 eller 1.7.1) har tydliga brister i jämförelse med efterfrågat 
kriterium diskvalificeras anbudet eftersom Anbudsgivaren bedöms ha otillräcklig förståelse för det 
som efterfrågas.

5.7.1 Beskrivning av utbildningsinsatser
Anbudsgivare ska inkomma med beskrivning av nedanstående utbildningsinsatser med 
utgångspunkt i krav enligt Kravspecifikationen:

5.4.1 Grundläggande projektledningsutbildning

5.4.2 Avancerad projektledningsutbildning

5.4.3 Agil projektledningsutbildning

Beskrivningen ska inte omfatta fler än fem (5) A4-sidor.

a. Anbudsgivaren ska bifoga beskrivning av utbildningsinsatser
Bifogad fil

5. Kravspecifik...

b. Accepterar anbudsgivaren alla ovanstående krav i denna punkt? 
Ja/Nej. Ja krävs
Ja/Nej. Ja krävs

5. Kravspecifik...
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