Nytt avtal – Turbilstransporter
MediCarrier har under 2019 och 2020 upphandlat turbilsverksamheten. Vi kan med glädje informera
om att Widrikssons Logistik AB vann upphandlingen baserat på en kombination av pris och kvalitet.
Driftstart för det nya avtalet är 1 november 2020.

Vad innebär det?
Turbilsverksamheten bygger på en kombination av samlastning av olika godsslag för att hålla nere
kostnader och värna om miljön, samtidigt som transporterna utförs med mycket kvalitet och
pålitlighet där vården i Region Stockholm är i fokus. Det nya avtalet och den nya leverantören
innebär bland annat nedan förbättringar och möjligheter till driftstart eller inom avtalsperioden.

Spårbarhet





Realtidsspårning av fordon på karta i mobilen/datorn
Kundportal för sammanställning av utförda uppdrag
Få beräknad hämt- och/eller leveranstid via e-post/SMS
Högre skanningsgrad och transparens

Temperatur/Kvalitet





Fordon som är väl anpassade med isolering, kyl/värmeaggregat m.m.
Realtidsövervakning med temperaturlarm till chaufför och trafikledning
Möjlighet för kund att kunna söka fram temperaturkurvor för specifika kollin
Krav på funktioner och utbildning som säkerställer högsta möjliga kvalitet

Planering/Optimering





Uppdraget kommer löpande att planeras/optimeras om på strategisk/taktisk nivå för en
längre tidperiod. Det innebär att man planerar om alla, alternativt stora delar av, turerna med
jämna mellanrum med ett lite större tidsfönster för respektive schemalagt uppdrag i själva
planerings-/optimeringsarbetet. Detta arbete resulterar sedan i specifika tidpunkter med ett
mindre tidsfönster till den operativa/dagliga planeringen. På så sätt säkerställs både
effektivitet och kvalitet. Tidsfönstren varierar beroende på tjänst och godsslag. Se sid 2.
En leverantör med stor kunskap och lång erfarenhet av planering/optimering, samt
systemstöd som är väl anpassat för komplicerade transportuppdrag
Tidsfönster/intervall möjliggör flexibilitet och ökar våra möjligheter till att kunna tillgodose
fler behov

Miljö





100 % förnybara drivmedel – 33 % el , 40 % biogas och 27 % HVO100
Transporter märkta det hårt kravställda ”Bra Miljöval”
Samlastning av flera godsslag i kombination med aktiv planering/optimering bidrar till
minskad miljöpåverkan
Nytt tjänsteutbud med tidsfönster/intervall innebär effektiva rutter med färre km
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Tjänsteutbud och priser
Det nya avtalet innebär också att uppdraget kommer att produceras på ett
annorlunda sätt än i dagsläget. Detta kommer att innebära förändringar för dig
som kund. Bland annat i form av att nuvarande angöringstider kommer att
behöva ses över och i många fall ändras. Nedan är det nya tjänsteutbudet
beskrivet sammanfattat, samt med den nya prissättningen. Det nya avtalet är
uppdelat i två objekt där det ena objektet avser schemalagda uppdrag, d.v.s.
tidsatta och återkommande uppdrag som är planerade i förväg på lång sikt. Det
andra objektet avser sporadiska uppdrag, som kan variera från dag till dag och
beställs ad hoc.

Schemalagt – 102 kr exkl. moms/uppdrag
Medicinska Prover
Avser upphämtning- och leverans av medicinska prover till ett mottagande lab. I den strategiska/taktiska
planeringen har detta godsslag ett tidsfönster på +/- 1 timme. Den operativa dagliga planeringen utgår sedan
från den strategiska/taktiska planeringen med ett tidsfönster från tidigast hämttid plus 1 timme. Max
transporttid räknat från tidigast hämttid är 4 timmar.

Internpost
Avser upphämtning- och leverans, vid ett och samma tillfälle, av internpost hos kunder som är anslutna till
internpostsystemet. I den strategiska/taktiska planeringen har detta godsslag ett tidsfönster på +/- 2 timmar.
Den operativa dagliga planeringen utgår sedan från den strategiska/taktiska planeringen med ett tidsfönster
på +/- 1 timme från respektive tidpunkt som optimerats fram i den strategiska/taktiska planeringen. Leverans
av upphämtad internpost till mottagare sker vid nästa leveranstillfälle (tidigast vardagen efter upphämtning).

Sterilgods/Övrigt
Avser upphämtning och/eller leverans av sterilgods eller övriga godsslag enligt överenskommelse. I den
strategiska/taktiska planeringen har detta godsslag ett tidsfönster på +/- 2 timmar. Den operativa dagliga
planeringen utgår sedan från den strategiska/taktiska planeringen med ett tidsfönster på +/- 1 timme från
respektive tidpunkt som optimerats fram i den strategiska/taktiska planeringen. Leverans av upphämtat gods
till mottagare sker vid nästa leveranstillfälle (tidigast vardagen efter upphämtning).

Sporadiskt – 202 kr exkl. moms/uppdrag
Läkemedel
Avser transport och leverans av läkemedel från ApoEx. Leverans sker mellan 08:00-16:00 dagen efter
MediCarrier mottagit läkemedlet från ApoEx. För kolliantal över 10 st debiteras ett volymtillägg á 100 kr exkl.
moms för vart 10:e kolli.

Farligt avfall
Avser upphämtning av skärande, stickande, smittförande, läkemedels och biologiskt avfall. Upphämtning sker
inom 5 arbetsdagar efter beställning. Max 4 st kärl per beställning. Upphämtning sker vardagar mellan 08:0016:00.
-

Tillägg för destruktion per kärl:
 10 liter – 40 kr exkl. moms/st
 30 liter – 90 kr exkl. moms/st
 60 liter – 150 kr exkl. moms/st

Sterilgods/Övrigt
Avser upphämtning och/eller leverans av sterilgods eller övriga godsslag enligt överenskommelse 08:00-16:00.
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