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Sveriges innovationsmyndighet

Förord

SLL och Karolinska Universitetssjukhuset
uppför Nya Karolinska Solna (NKS), ett
sjukhus som ska möta de krav som ställs
både på dagens och på morgondagens
sjukvård. Målet är att bygga ett sjukhus
som ska främja patienten, sätta patienten
i fokus, och även göra patienten delaktig.
NKS ska bedriva högspecialiserad vård,
forskning och utbildning och det nya
sjukhuset ska kunna möta de krav som ställs

på sjukvården – inte bara 2016 utan även
bortom 2030. Samtidigt behöver en av
sjukvårdens största utmaningar hanteras:
det ökade gapet mellan efterfrågan på vård
och tillgängliga resurser. För att skapa bästa
möjliga förutsättningar för de framtida
vårduppdragen och tillhörande utmaningar
ställs därför tydliga krav på nya och
banbrytande angreppsätt.
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Bild 1: Innovation är ett av de verktyg som hälso- och sjukvården behöver för att överbrygga gapet mellan
betalningsförmåga och vårdbehov.

Mot denna bakgrund initierades ett
målmedvetet innovationsarbete inför
upphandlingen av den medicintekniska
utrustningen (MT/IKT) till NKS som en
del av försörjningsstrategin. Här har
innovationsupphandling använts som
strategiskt verktyg för att dels kunna
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kravställa på innovationer på kort sikt inom
ramen för upphandlingar, dels möjliggöra
långsiktiga innovationspartnerskap med
MT/IKT-leverantörerna till NKS.
Utgångspunkten är att innovationsarbete
i samarbete med leverantörer kan
säkerställa ökad patientinvolvering,
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kontinuerlig utveckling, rätt funktion över
tid och lägre totalkostnad över tid. Ett
flertal upphandlingar har slutförts enligt
denna metodik, och vi kan konstatera att
signifikanta prisreduceringar på hittills 30
till 40 procent har uppnåtts (jämfört med
listpris). Samtidigt har ett flertal kraftfulla
innovationspartnerskap med uppskattade
mervärden på över 600 miljoner kronor
signerats. Deras totala kontraktsvärde
uppgår till cirka 1 200 miljoner kronor av en
total budget på cirka 2 900 miljoner kronor.

Vi har därigenom visat att
det går att kombinera lägre
kostnader med en högre
innovationstakt och utveckling
av vården.

Denna metodbok har tagits fram för att
dokumentera använd innovationsmetodik
och erfarenheterna av denna. Metodboken
är därmed inte en formell lärobok, utan
endast en erfarenhetsbeskrivning. En
tidigare bok lanserades 2014 med fokus på
förkommersiell upphandling. Det bör också
påpekas att kunskapen och regelverket kring
innovationsupphandling ständigt uppdateras.
Den som är intresserad av ämnet bör själv
ta ansvar för anpassningar till sin egen
organisation samt uppdatera sig på rådande
regler och lagar.
Vår förhoppning är att metodboken ska
stärka hur Karolinska Universitetssjukhuset
och annan offentlig verksamhet kan
arbeta med innovationsupphandling för att
fortsätta utveckla en svensk sjukvård och
annan offentlig verksamhet i världsklass.
Metodboken har tagits fram av Karolinska
Universitetssjukhuset i samarbete med EY.
Vi vill även rikta ett tack till VINNOVA för
delfinansiering av metodboken.

Johan Permert
Professor
Utvecklings- och Innovationsdirektör
Karolinska Universitetssjukhuset
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Linda Andersson
Partner
Ansvarig för Capital & Infrastructure
Advisory Nordics, EY
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Sammanfattning

Denna metodbok beskriver den
innovationsmetodik som har använts
inom ramen för försörjningsprogrammet
för medicinteknisk utrustning (MT/IKTprogrammet) till sjukhuset Nya Karolinska
Solna i Stockholm. Innovationsmetodiken
är baserad på användning av
innovationsupphandling som strategiskt
verktyg för att realisera innovation på kort
och lång sikt. Syftet med MT/IKT-programmet
är att säkerställa att NKS försörjs med den
medicintekniska utrustning som behövs för
att kunna vara ett fullt fungerande sjukhus
såväl vid driftstartsperioden 2016-2018
som bortom 2030.
Ett flertal upphandlingar har slutförts enligt
denna metodik, och det kan konstateras att
signifikanta prisreduceringar på hittills 30
till 40 procent har uppnåtts (jämfört med
listpris). Samtidigt har ett flertal kraftfulla
innovationspartnerskap med uppskattade
mervärden på över 600 miljoner kronor
signerats. Deras totala kontraktsvärde
uppgår till cirka 1 200 miljoner kronor av en
total budget på cirka 2 900 miljoner kronor.
Vi har därigenom visat att det framgångsrikt
går att kombinera lägre kostnader med en
högre innovationstakt och utveckling av
vården. Detta är helt avgörande för att möta
det ökade gapet mellan efterfrågan på vård
och tillgängliga resurser.
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Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp för olika metoder och upplägg
för att genomföra upphandlingar där
man av olika skäl behöver upphandla nya
lösningar som inte finns på marknaden
idag alternativt framtidssäkra befintliga
lösningar så att de är gångbara en längre
tid in i framtiden. Innovationsupphandling
kan genomföras med olika förfaranden i
LOU och ska ej sammanblandas med t.ex.
konkurrenspräglad dialog.
Metodboken redogör för de metoder,
erfarenheter och resultat som
innovationsmetodiken har inneburit, och
baseras på erfarenheter från Karolinska
Universitetssjukhuset samt från de
leverantörer som hittills har tilldelats
kontrakt i de MT-projekt som använt
innovationsupphandling inom ramen för
MT/IKT-programmet. Metodboken är inte
att anse som en formell lärobok, utan
endast en erfarenhetsbeskrivning. Det bör
påpekas att kunskapen och regelverket kring
innovationsupphandling ständigt uppdateras.
Den som är intresserad av ämnet bör själv
ta ansvar för anpassningar till sin egen
organisation samt uppdatera sig på rådande
regler och lagar.

Innovationsmetodiken
Utgångspunkten för innovationsmetodiken
inom MT/IKT-programmet är att innovation
kan ta sig en mängd olika uttryck, bland
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Bild 2: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik.

annat olika tidshorisont, olika inverkan,
olika skepnad, och olika ursprung.
Innovationsmetodiken är uppbyggd i
fyra steg. Varje steg är kopplat till den
övergripande projektmetodiken för
upphandlingsprojekten:

Steg 1: Identifiera innovationer
Det första steget i innovationsmetodiken
är att identifiera behov och
innovationsmöjligheter genom en förstudie.
Syftet är att genomlysa verksamhetens
behov, marknadens förmåga att möta dessa
behov, och möjlig innovationspotential
inom projektet. Utifrån denna bakgrund
kan sedan möjliga och lämpliga
upphandlingsförfaranden utvärderas,
varpå en strategi och plan för projektet i
sin helhet kan formuleras. Förstudien är
med andra ord ett beslutsunderlag för
hur innovationsarbetet kan bedrivas inom
projektet.
Metoder som har använts inom
MT/IKT-programmet omfattar bland
annat innovationsworkshops, Request
For Information, analys av olika typer av
paketering, analys av olika avtalsmodeller
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och analys av olika upphandlingsförfaranden.
Erfarenheterna från MT/IKT-programmet
visar bland annat att det är viktigt att:
• Uttala en tydlig innovationsambition.
• Definiera innovation utifrån
organisationens kontext och etablera en
gemensam syn på vad innovation är.
• Lyfta blicken från produktinnovationer
och tekniska innovationer.
• Inte underskatta behovet av förankring
och förändringsledning.
• Inkludera förändringsbenägna och
kraftfulla individer som katalysatorer.
• Utveckla innovationspotentialen
genom att analysera möjligheterna
med paketering, avtalsmodeller,
upphandlingsförfaranden etcetera.
• Iterera och utveckla
innovationspotentialen under hela
projektets gång – inte bara under
uppstarten.
• T
► ydliggöra projektets roll i verksamhetens
totala innovationsportfölj.
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Steg 2: Kravställ innovationer
Det andra steget i innovationsmetodiken
är att kravställa de behov och
innovationsmöjligheter som går
att möjliggöra inom ramen för de
produkter eller tjänster som ska
upphandlas. Här kravställs också på det
innovationspartnerskap som följer som steg
3 där innovationer över tid möjliggörs.
Metodboken beskriver bland annat hur den
beställande organisationen kan arbeta med
funktionskrav, krav respektive kriterier,
hur en utvärderingsmodell kan utformas,
samt hur ett förfrågningsunderlag bör
utformas för att ta vara på de identifierade
möjligheterna till innovation.
Erfarenheten från MT/IKT-programmet
är att den beställande organisationen
kan känna sig ovan att kravställa och
utvärdera innovation. Arbetet med
förstudie och organisationens egen
definition av innovation gör det lättare att
inte tappa innovationspotentialen eller
innovationsambitionen.

Steg 3: Utveckla innovationer genom
upphandling
Det tredje steget i innovationsmetodiken
är att utveckla innovationerna genom
att använda innovationsupphandling
som strategiskt verktyg.
Innovationsupphandlingen kan bestå i
att upphandla nya sätt att arbeta med
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existerande och/eller nya produkter
och tjänster samt incitament som
ökar leverantörers involvering över
livscykeln. Tanken är att göra det möjligt
för leverantörerna att involveras tidigt i
processen för att dela kunskap, erfarenheter
samt fördela ansvar och risker på rätt sätt.
Detta ökar också leverantörernas vilja att
investera i beställaren för att utveckla nya
produkter och nya arbetssätt.
Det finns ett antal möjliga
upphandlingsförfaranden för att genomföra
innovationsupphandling. Inom MT/IKTprogrammet har primärt konkurrenspräglad
dialog och förhandlat förfarande använts:
• K
► onkurrenspräglad dialog kan användas
som upphandlingsform i vissa specifika
fall, exempelvis vid hög grad av
innovation och komplexitet kring tekniska,
finansiella eller juridiska omständigheter.
I MT/IKT-programmet har det i vissa
försörjningsprojekt funnits ett tydligt
verksamhetsbehov och en önskan om
vad som ska uppnås men givet den
höga innovationsgraden har det varit
svårt att formulera funktionskrav som
leder till just de formulerade målen.
Konkurrenspräglad dialog ger den
beställande organisationen möjligheten
att bjuda in utvalda leverantörer till en
dialog för att diskutera tankar och idéer
kring hur upphandlingen kan genomföras
för att nå målbilden.
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Efter ett antal dialogtillfällen har
beställaren, inom ramen för dialogen,
möjlighet att begära indikativa anbud från
dialogparterna för att testa sina hypoteser
om hur förfrågningsunderlaget kan
utformas och indikativa prisnivåer. Efter
dialoger och indikativt anbud har beställaren
tillräckligt med kunskap och information för
att kunna skriva förfrågningsunderlaget och
slutliga anbud kan begäras.
• Förhandlat förfarande ger den
beställande organisationen möjlighet
att bjuda in utvalda leverantörer till
förhandling om de anbud som inkommit.
Förfarandet är ett undantagsförfarande
och får enbart tillämpas i vissa
specificerade fall. Syftet med förhandlat
förfarande är att på bästa sätt kunna
anpassa inkomna anbud till kraven i
förfrågningsunderlaget, och genom
detta få fram det bästa anbudet
enligt den utvärderingsmodell och
de tilldelningskriterier som finns i
förfrågningsunderlaget.
I metodboken beskrivs hur MT/IKTprogrammet har använt dessa förfaranden
i detalj, samt programmets erfarenheter
kring för- och nackdelar. Även andra
använda metoder och förfaranden
beskrivs, exempelvis alternativa anbud och
förkommersiell upphandling.
Erfarenheterna från MT/IKT-programmet
är att innovationspotentialen och kvaliteten
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på förfrågningsunderlagen kan höjas
med innovationsupphandling. Samtidigt
är upphandlingskostnaden oftast högre
för innovationsupphandlingar än för
traditionella upphandlingar, vanligtvis på
grund av ett mer omfattade arbete under
förstudie och under själva upphandlingen.
Syftet med dessa initiala investeringar
är i fallet konkurrenspräglad dialog att
genom samverkan med leverantörer
öka möjligheten till innovationer och
minska risken för felaktiga anbud från
leverantörerna. Genom samverkan kan
också risker hanteras och elimineras
vilket kan ge sänkta kostnader under
kontraktstiden. Potentiella framtida nyttor
(innovationer) inom bland annat produkter
och processer identifieras och kategoriseras
för att säkerställa maximalt värde av den
upphandlade produkten eller tjänsten.

Steg 4: Utveckla innovationer genom
partnerskap
Det fjärde steget i innovationsmetodiken är
att möjliggöra för kontinuerliga innovationer
över tid genom att etablera långsiktiga
innovationspartnerskap med leverantörer.
Det görs genom att skapa en struktur
och process för att identifiera, prioritera,
genomföra och implementera innovationer
inom ett antal överenskomna fokusområden
tillsammans med vald leverantör.
Metodboken beskriver hur ett avtal
kan se ut för att reglera ett sådant
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innovationspartnerskap, bland annat ingår
vision, metod för idégenerering, förvaltning
och genomförande, projekt, samt resursoch finansieringsprinciper.
Under 2014 har de första kontraktsskrivningarna med innovationspartnerskap
som komponent genomförts inom ramen
för MT/IKT-programmet. Erfarenheterna av
innovationspartnerskapen är med andra ord
ännu inte fullständiga, men några slutsatser
kan dras redan nu:
• Skilj på ett övergripande samarbetsavtal
och avtal för respektive projekt.
• Utveckla köp- och säljrelationen till ett
partnerskap. Identifiera och tydliggör
fördelar för båda parter i partnerskapet.
• Definiera hur en framgångsrik start ser ut.
• Förstå varandras utgångspunkt. Är
leverantören global eller lokal? Hur ser
deras interna FoU-process ut? Etcetera.
• V
► ar så transparent som möjligt, både
inom och utanför partnerskapet.

Organisera för innovation
I metodboken beskrivs, utöver
innovationsmetodiken, hur MT/IKTprogrammet har organiserats för
innovationsarbetet med exempel
på projektorganisation, behövd
kompetens och viktiga organisatoriska
förutsättningar. Metodboken beskriver
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även hur en systematisk riskhantering
kan genomföras. Ett case illustrerar även
innovationsmetodiken i sin helhet, genom
upphandlingen av ”Bild och funktion i
patientflöden”.

Avslutningsvis
Innovationsupphandling som verktyg är
i sin linda i Sverige. En mängd begrepp,
definitioner och angreppsätt florerar, vilket
kan kännas svårt och nästan avskräckande.
Med denna metodbok hoppas vi ingjuta
mod i den som är intresserad av att
genomföra innovationsupphandling.
Det finns kompetens, exempel och
beprövade metoder som har dokumenterad
effekt. Lägre kostnader och helt unika
innovationsmöjligheter har realiserats
med hjälp av metodiken, och Karolinska
Universitetssjukhuset har mycket stora
förhoppningar på de möjligheter som
fortsättningsvis kommer kunna möjliggöras
inom ramen för arbetet. Ett målmedvetet
innovationsarbete av denna kaliber gynnar
inte bara Karolinska Universitetssjukhuset
och involverade leverantörer – effekter
kan anas i hela innovationssystemet och i
Sverige som innovationsnation.
Det handlar till syvende och sist om
tre huvudpunkter: Våga genomföra ett
innovationsarbete. Gör det strukturerat.
Och använd upphandling som ett verktyg för
att ytterligare vässa dina möjligheter.
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1. Bakgrund

Denna metodbok syftar till att beskriva den
innovationsmetodik som har använts inom ramen för
försörjningsprogrammet för medicinteknisk utrustning
(vidare kallat MT/IKT-programmet) till sjukhuset Nya
Karolinska Solna (NKS) i Stockholm. Innovationsmetodiken
är baserad på användning av innovationsupphandling som
strategiskt verktyg för att realisera innovation på kort och
lång sikt.
Syftet med försörjningsprojekten är att säkerställa att NKS
försörjs med den utrustning som behövs för att kunna vara
ett fullt fungerande sjukhus såväl vid driftstartsperioden
2016-2018, som bortom 2030. Försörjningsprojekten har
använt innovationsmetodiken i olika utsträckning, och är:
1. Bild och Funktion Huvudupphandling (B&F HU) —
Omfattar bildgivande utrustningar till exempel MR, CT,
PET-CT samt angiografiutrustning.
2. Bild och Funktion Patientflöden (B&F PF) — Omfattar
till exempel MR, PET-CT och angiografiutrustning
kopplat till tre utvalda patientflöden (Avancerad cancer i
bäckenet, Stroke inklusive interventionsbehandling samt
Akut hjärtsjukdom).
12
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3. Cyklotron — Innefattar till exempel
cyklotron och s.k. hot cells.
4. Flexibel endoskopi — Omfattar till
exempel diskdesinfektorer och torkskåp
för flexibla endoskop till NKS.
5. HBO — Omfattar till exempel
tryckkammare.
6. IKT — Omfattar till exempel IKTinfrastruktur, AV, Patientkallelsesystem,
Klientplattform, Drifts- och
övervakningslösning, Utskriftslösning,
Användarutrustning, Patientnära
skanning och spårning,
Samverkanstjänst, System för
meddelandeförmedling, Patientterminal,
TV-distributionstjänst.
7. Operation — Omfattar till exempel
fast och integrerad basutrustning,
operationslampor, och operationsbord.
8. Sterilen — Omfattar till exempel
sterilteknisk enhet samt disk- och
spoldesinfektorer.
9. Strålet — Omfattar till exempel
linjäracceleratorer och brachyterapi.
10. Sjukhusövergripande medicintekniska
system (SÖMTS) — Omfattar till
exempel övervakningsutrustning,
anestesiapparater, ventilatorer,
infusionspumpar, oxygen- och
sugutrustning samt dialysutrustning IVA.
11. Takhängd
utrustning (THU) — Omfattar
till exempel mediabryggor,
13

försörjningspendlar,
undersökningslampor, patientlyftar samt
takhängda mikroskop.
12. Övrig Utrustning 1 — Omfattar
byggnadspåverkande utrustning som
inte ingår i övriga projekt, exempelvis
dialysutrustning, värmeskåp samt kylar
och frysar.
13. Övrig Utrustning 2 — Omfattar
verksamhetsspecifik och enklare
sjukhusövergripande utrustning (icke
byggnadspåverkande utrustning).
14. Labb U2 — Omfattar till exempel
labbänkar, dragskåp, labbinredning samt
tappningsstationer för kväve.
Denna metodbok kommer beskriva
de metoder, erfarenheter och resultat
primärt från de MT-projekt som har använt
innovationsupphandling. Metodboken
baseras på erfarenheter från Karolinska
Universitetssjukhuset och de leverantörer
som hittills har tilldelats kontrakt inom dessa
projekt. Vid metodbokens färdigställande
var dessa leverantörer GE Healthcare,
Getinge, Olympus, Philips och Siemens.
Det bör påpekas att kunskapen och
regelverket kring innovationsupphandling
ständigt uppdateras. Den som är
intresserad av ämnet bör själv ta ansvar för
anpassningar till sin egen organisation samt
uppdatera sig på rådande regler och lagar.
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2. Om innovation
Innovation är ett begrepp med en mängd olika definitioner
och betydelser. Innan ett innovationsarbete inleds är det
avgörande att definiera vad som menas med innovation
utifrån den specifika organisationens perspektiv.
Utgångspunkten för innovationsarbetet inom MT/IKTprogrammet har varit att en innovation är något som
används, det vill säga något som har tagits i bruk, medan
en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke som
har dokumenterats för att existera. Innovation innebär
med andra ord en uppfinning som har transformerats till
implementerad nytta.
En annan viktig utgångspunkt har varit att innovation
är ett brett begrepp som kan ta sig många olika uttryck.
Exempelvis:
1. Innovation kan ha olika tidshorisont: Resultatet av ett
innovationsarbete kan uppstå både på kort och på lång
sikt.
2. Innovation kan ha olika inverkan: En innovation kan
vara av inkrementell eller radikal karaktär. Inkrementella
innovationer innebär förbättringar i en existerande
produkt eller tjänst på en existerande marknad.

14
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Innovationer av radikal karaktär innebär
i stället en radikal förändring som kan
innebära att helt nya marknader eller
spelregler skapas. En analogi kan göras
med evolution eller revolution som
beskriver samma skillnad.
3. Innovation kan ha olika skepnad: En
innovation kan vara så mycket mer
än en produktinnovation. Traditionellt
innovationsarbete har fokuserat på
produktinnovationer. I dag används dock
innovation i ett bredare perspektiv som
även kan omfatta tjänster, processer och
arbetssätt:
• Produkter: Ett sjukhus kan identifiera
ett behov av medicinteknisk
utrustning eller en specifik funktion
inom medicinteknisk utrustning
som för närvarande inte finns på
marknaden.
• Tjänster: Innovativa tjänster kan till
exempel vara att köpa tjänsten ”antal
genomförda undersökningar” i stället
för att köpa själva utrustningen som
utför undersökningen.
• Processer och arbetssätt:
Processinnovationer avser tillfällen
då en vara eller tjänst kan produceras
med färre resurser, exempelvis
genom automatisering.
4. Innovation kan ha olika ursprung:
Innovationer kan ske i en sluten
innovationsprocess, till exempel internt
15

på ett företag. De kan också ske i
samarbete med leverantörer, kunder
eller andra samarbetspartners. I takt
med att den offentliga sektorn blivit
allt större och mer komplex har tankar
på att möjliggöra efterfrågedriven
innovation blivit allt mer uttalade. Det
som eftersträvas är att den offentliga
aktören identifierar de behov som
marknaden i dagsläget inte lyckas
uppfylla för att sedan skapa en marknad
för de lösningar som efterfrågas.
Innovationen blir då ett samarbete
mellan det offentliga och marknaden,
där det som driver utvecklingen och
innovationen är den offentliga sektorns
uttalade behov. Detta är en attraktiv
modell eftersom den balanserar värdet
av att lösa den offentliga aktörens behov
med kostnaden för att realisera behovet
genom att flera parters perspektiv
kan komma till godo. För partnern
kan denna modell vara attraktiv då
högre träffsäkerhet för forskning och
utveckling kan uppnås, exempelvis med
hjälp av bättre tillgång till den verkliga
miljön som deras kunder verkar i.

2.1 Ett målmedvetet
innovationsarbete
Det pågående arbetet med att försörja
NKS med medicinteknisk utrustning
innebär en unik möjlighet att utveckla ett
nytt och långtgående utvecklings- och
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innovationsarbete med fokus på ökad
patientnytta. Frågan som ställdes var:
“Hur kan vi få ut så mycket som möjligt
för patienter och skattebetalare inom
SLL ur de investeringar som nu behöver
göras inom NKS?”. I landstingsfullmäktige
togs det 2012 ett beslut ”att uppdra åt
landstingsstyrelsen att vid upphandling

av medicinskteknisk utrustning till NKS
undersöka om förutsättningar finns för
samarbetsavtal om innovationsutveckling av
medicinteknisk utrustning”.
För varje steg i MT/IKT-programmets
övergripande projektmetodik har därför en
innovationsmetodik utvecklats:

Projektmetodik:

Projektslut

Förstudie

Upphandling

Installation

Teknisk
driftsättning

Utbildning och
överlämnande

Klinisk
driftsättning

Innovationsmetodik:

Drift och
användning

Identifiera
innovationer

Kravställ
innovationer

Utveckla
innovationer
genom
upphandling

Utveckla innovationer genom partnerskap

Bild 3: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik.

Ambitionsnivån är att på ett banbrytande
sätt förnya hur försörjning av utrustning
till ett sjukhus kan utföras, för att skapa
ett sjukhus som kan möta de krav som
ställs på sjukvården – inte bara 2016 utan
även bortom 2030. Samtidigt hanteras
utmaningen med det ökade gapet mellan
efterfrågan på vård och tillgängliga resurser.
Detta arbetssätt valdes eftersom:
• A
► rbetet säkrar funktion över tid – en
förutsättning för att ligga i framkant
när det gäller forskning, utveckling och
innovation.
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• Kontinuerlig utveckling kan ske nära den
kliniska miljön baserat på patienternas
behov, där den tekniska och medicinska
utvecklingen kan gå hand i hand.
• F
► ramstående aktörer på den
medicintekniska marknaden kan
knytas till sjukhuset genom långsiktiga
innovationspartnerskap.
Med andra ord kommer innovation ske
i alla projekt i MT/IKT-programmet. Det
som skiljer sig åt är typ av innovation,
tidpunkten för själva innovationen hur
innovationsarbetet går till.
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2.2 Erfarenheter av en hög
innovationsambition
En viktig slutsats från MT/IKT-programmet
är att det är helt avgörande att ha en
uttalad innovationsambition, i detta
fall från ledning och landsting. Den
innovationsmetodik som initierades inom
programmet har i flera fall tillämpats på
långa och komplexa projekt, där såväl
nutida som framtida behov ska identifieras
i samarbete med partners, vilket ibland har
varit en pedagogisk utmaning att förklara
såväl internt som externt för marknaden.
Den tydliga ambitionsnivån har då varit
något för projekten att hämta kraft i för att
säkerställa att innovationsambitionen inte
tappades på vägen. Utöver ambition krävdes
även egen övertygelse och ihärdighet. Det
ska inte heller underskattas att inkludera
individer som är förändringsbenägna och
kraftfulla, och som därmed kan fungera som
katalysatorer för innovationsarbetet.
En annan lärdom är att det är viktigt
att tydligt definiera innovation utifrån
den kontext som projektet befinner sig
i. I innovationssammanhang är det lätt
17

att använda sig av kända exempel från
andra branscher såsom Apple, Ikea eller
Spotify. Men för att etablera samma
syn på innovation inom projektet och
få hela organisationen att ställa sig
bakom innovationsambitionen måste
innovationspotentialen avdramatiseras
och konkretiseras utifrån verksamhetens
perspektiv och vad som sker i dess vardag.
Här finns det två perspektiv som kan vara
värda att beakta:
1. Vilken typ av verksamhet (till exempel
ett specifikt teknikområde) som berörs.
Hur fungerar innovationsarbetet idag i
verksamheten och hos leverantörerna
på marknaden? Vilka är de generella
trenderna?
2. I vilket sammanhang verksamheten
verkar i. Finns det andra pågående
förändringsarbeten som påverkar hur
de medverkande ser på innovation?
Finns det tidigare innovationsarbeten
som kanske inte har fallit väl ut, och som
därmed gör att det finns ett motstånd
till nya innovationsansatser och
samarbeten med leverantörer?
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I arbetet med att etablera ett
innovationsarbete bör man också vara
förberedd på att olika individer kan ha olika
syn på innovation. Det kan gälla innovation
som begrepp eller hur strukturerat ett
innovationsarbete kan genomföras.
Erfarenheten från innovationsupphandlingar
är att det finns en pedagogisk utmaning i
att beskriva att man ska köpa och utveckla
någonting som inte finns. Detta måste
hanteras så att frågetecknen rätas ut.
En annan lärdom är att tidigt tydliggöra hur
hela organisationens innovationsportfölj
ser ut, inklusive prioriterade
utvecklingsområden, så att ingående
innovationsprojekt förstår sin roll i helheten.
Även pågående innovationsprojekt med
externa aktörer kan med fördel kartläggas
för att komplettera denna bild.

18
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3. Identifiera innovationer
Det första steget i innovationsmetodiken är att identifiera
behov och innovationsmöjligheter genom en förstudie.
Projektmetodik:

Projektslut

Förstudie

Upphandling

Installation

Teknisk
driftsättning

Utbildning och
överlämnande

Klinisk
driftsättning

Innovationsmetodik:

Drift och
användning

Identifiera
innovationer

Kravställ
innovationer

Utveckla
innovationer
genom
upphandling

Utveckla innovationer genom partnerskap

Bild 4: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik – identifiera innovationer.

Syftet med förstudien är att genomlysa verksamhetens
behov, marknadens förmåga att möta dessa behov, och
möjlig innovationspotential inom projektet. Utifrån denna
bakgrund kan möjliga och lämpliga upphandlingsförfaranden
utvärderas, varpå en strategi och plan för projektet i sin
helhet kan formuleras. Förstudien är med andra ord ett
beslutsunderlag för hur innovationsarbetet kan bedrivas
inom projektet.
19
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En förstudie kan vara mer eller mindre
omfattande beroende på hur stort det
identifierade behovet är och hur många
aktörer inom organisationen som berörs.
Andra faktorer som kan göra förstudien
mer komplex är i vilken mån den slutgiltiga
lösningen måste integreras i befintliga
system och/eller operationella processer
samt vilka lagar och arbetsrättsliga regler
som berörs.
En typisk förstudie bör fastställa följande:
1. Projektets innehåll, omfattning, målbild
och vision
2. Verksamhetens behov
3. Innovationspotential och
innovationsgrad
4. Marknadens förmåga att möta behov
och innovationspotential
5. Möjlig paketering
6. Möjliga affärsformer, avtalsformer,
genomförandeformer, driftsformer
etcetera
7. Möjliga upphandlingsförfaranden
8. Finansiell analys, riskutvärdering och
begränsningar
9. Budget samt tidplan för fortsatt arbete

3.1 Förstå projektets
utgångspunkt
Projektets innehåll, omfattning, målbild
20

och vision bör tydligt beskrivas i förstudien.
Detta kan göras genom att:
• Utgå från verksamhetens övergripande
mål och vision.
• Genomföra en informationsinsamling
om projektets uppdrag, gränssnitt,
begränsningar, budget etcetera.
• Genomföra möten och intervjuer med
projektets intressenter och övriga
angränsande projekt.
Under uppstartsarbetet bör även projektets
projektorganisation, inklusive eventuell
styrgrupp och eventuella referensgrupper,
etableras.

3.2 Förstå verksamhetens
behov och innovationspotential
Centralt i förstudien är att identifiera
verksamhetens behov och möjlig
innovationspotential. En behovsanalys bör
genomföras där organisationen diskuterar
var den befinner sig i dag (nuläge) och var
organisationen vill vara (börläge). Skillnaden
mellan nuläget och börläget kan därmed
definieras som ett behov eller en förändring
som verksamheten behöver genomföra för
att komma tillrätta med behovet. Ur detta
kan verksamhetens innovationspotential
identifieras. I nästa steg bör man diskutera
hur behovet kan lösas.
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3.2.1 Innovationsworkshoppar
En framgångsrik metod som har använts
inom MT/IKT-programmet är att göra
behovsanalysen med hjälp av så kallade
innovationsworkshoppar. Syftet med dessa
är att samla identifierade innovationer
i en gemensam innovationskatalog.
Därefter utvärderas de identifierade
innovationerna utifrån om de är av initial
eller kontinuerlig karaktär. Karaktären avgör
om innovationspotentialen ska hanteras
1. Workshop 1 Introduktion
till innovationsmetodik och
innovationsupphandling

Aktiviteter

1.1
1.2

Kick off
Introduktion till 			
innovationsmetodik och 		
innovationsupphandling
1.3 Fastställa arbetssätt 		
och tillvägagångssätt i 		
projektet
1.4 Introduktion till metoden.		
Syftar till att identifiera 		
problem, lösningar och 		
fastställa nyttan
• Problemområden med
utgångspunkt i utrustning,
vårdflöden, arbetssätt?
• Problemställning som söker
lösas?

inom ramen för kravställningen inom
upphandlingen eller i ett efterkommande
innovationspartnerskap. MT/IKTprogrammet har alltså inte bara använt
denna metodik ur ett innovationsperspektiv,
utan även som ett konkret verktyg för att
definiera projektets omfattning.
Innovationsworkshoppar kan genomföras
med följande metod:

2. Workshop 2 Listning av
innovationer
2.1

2.2

2.3

Formulera eller 			
rekapitulera målen med 		
projektet
Identifiera, förtydliga och 		
sammanställ innovationer 		
se Övning 1
Sammanställning av 		
innovationer i 			
innovationskort

3. Workshop 3 Prioritering
och sammanställning
av innovationskatalog
3.1
3.2

3.3

3.4

•
•
•
•

• Brainstormning av lösningar!
3.5

Leveranser

3.6

• Arbetssätt för innovationer och
innovationsupphandling

• Framtagna innovationsmöjligheter
beskrivna i innovationskort

Tabell 1: Metoder för att genomföra innovationsworkshoppar.
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Rekapitulering av 			
innovationskort
Presentation av 				
framtagna lösningsförslag 			
(”innovationer”)
Utvärdering av 				
lösningsförslag 				
(”innovationer”)
Kategorisering och 			
beskrivning av 				
innovationer utifrån
Område d.v.s. arbetssätt, process,
produkt
Radikal vs. Inkrementell
Genomförbarhet
Vidare kommersialiseringsmöjligheter
för leverantören
Se Övning 2

Framtagande av förslag på realisering 		
utifrån
• In i kravställning
• Realiseras i innovationspartnerskap
• Realiseras i enskilda projekt, t.ex. på
Innovationsplatsen
Se Övning 3
Sammanställning av prioriterade 		
innovationer i en innovationskatalog

• Kategorisering och beskrivning av
innovationer
• Sammanställd Innovationskatalog
•
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3.2.2 Övning 1: Identifiera problem,
lösningar och fastställ nyttan
Under workshop 2, ”Listning av
innovationer”, beskriven ovan, görs
en övning som syftar till att identifiera
problem, lösningar och fastställa nyttan.
Resultatet av övningen är dels en lista
på lösningar (innovationer) för vidare
prioritering och kategorisering, dels en
enklare konsekvensanalys för respektive
innovation.
Upplägg på övning:
1. Diskutera områden där det finns problem
eller möjligheter i verksamheten.
2. Ta fram ett antal förslag på möjliga
lösningar (innovationer) för varje

identifierat problem eller möjlighet.
Beroende på omfattning av behov
och berörd verksamhet kan denna
lösningsdiskussion behöva göras i en
separat workshop. Det kan exempelvis
vara viktigt att slutföra diskussionen
kring problem och möjligheter innan
lösningar diskuteras. Notera även att ett
problem eller en möjlighet kan ha flera
lösningar.
3. Definiera nyttan som innovationen
förväntas få. Klassificera med Låg,
Mellan, Hög.
4. Prioritera de identifierade problemen
och möjligheterna. Detta kan göras
i samma diskussion eller i ett senare
skede.

Resultatet sammanfattas i ett innovationskort:
Problem/
Möjligheter

Lösning 
(innovation)

Nytta
Ökad kvalitet

Prioritering
Minskade ledtider för
patienter

Ökad effektivitet

Tabell 2: Innovationskortet

22

Ett samarbete mellan EY och Karolinska Universitetssjukhuset, delfinansierat av VINNOVA

3.2.3 Övning 2: Gå igenom och
kategorisera de prioriterade
innovationerna
Under workshop 3, ”Prioritering och
sammanställning av innovationskatalog”,
som beskrivs ovan, genomförs en övning
som syftar till att gemensamt gå igenom och
kategorisera de prioriterade innovationerna.
Resultatet blir en fördjupad kategorisering
av respektive innovation.
Upplägg på övning:
1. Bedöm (ja/nej) om lösningarna redan
finns i existerande produkter, tjänster
eller processer. Detta påverkar
genomförbarheten och val av eventuellt
upphandlingsförfarande.

2. Bedöm om lösningen:
• Är radikal eller inkrementell.
• Definiera genomförbarhet av lösning.
Klassificera med Låg, Mellan, Hög.
• Definiera
kommersialiseringsmöjligheter för
leverantören. Denna diskussion är
relevant då den indikerar om det går
att sänka tröskeln för leverantören att
genomföra innovationen. Klassificera
med Ja, Nej, Finns redan.

3.2.4 Övning 3: Framtagande av
förslag på realisering
Under workshop 3, ”Prioritering och
sammanställning av innovationskatalog”,

Resultatet sammanfattas i ett kategoriseringskort:
Lösning

Lösningen kan levereras av
existerande:
Produkter

Tjänster

Processer

Radikal vs
Inkrementell

Genomförbarhet

Vidare
kommersialiseringsmöjligheter
för leverantören

Tabell 3: Kategoriseringskortet
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Kommentarer

genomförs också en övning som syftar till
att ta fram förslag på hur de identifierade
innovationerna kan realiseras.
Fyra huvudspår för realisering kan
användas:
A. Lösningar som kan möjliggöras i
existerande produkter, tjänster eller
processer hanteras genom kravställning
i kommande upphandlingar. Detta
beskrivs mer ingående i kapitel 4.
B. Lösningar som inte kan möjliggöras i
existerande produkter, tjänster eller
processer, och som kan bidra med
signifikanta förbättringar som kan
utvecklas tillsammans med leverantörer,
hanteras genom att etablera
innovationspartnerskap. Detta beskrivs
mer ingående i kapitel 6.
C. Lösningar som inte kan möjliggöras i
existerande produkter, tjänster eller
processer, och som kan bidra med
signifikanta förbättringar, men där
leverantörer inte har incitament att
utveckla föreslagna lösningar, lämnas
24

över till den grupp som ansvarar för
innovation inom organisationen. Där
kan de realiseras som enskilda projekt.
Detta kan också gälla lösningar som är
av mer generell karaktär.
D. Lösningar som bidrar med signifikanta
förbättringar, men som inte faller inom
ramen för upphandlingen, lämnas över
till andra projekt eller upphandlingar
där de har större utvecklingspotential.

3.2.5 Erfarenheter av
innovationsworkshoppar
Erfarenheterna från MT/IKT-programmet
visar att det är en utmaning att få fram
tillräcklig innovationshöjd i lösningsförslagen
i denna tidiga fas av projektet. Avgörande är
vilka personer som deltar i diskussioner och
innovationsworkshops, samt vilka perspektiv
de tar med till bordet. Ibland kan det vara
mycket fruktsamt att blanda personer med
olika kompetens och bakgrund, men i andra
sammanhang kan det verka hämmande
och leda till att innovationerna inte blir
tillräckligt konkreta. Ett tips för att få igång
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innovationsdiskussionen är att diskutera
vad som verkligen ”smärtar” i den vardag
som verksamheten befinner sig i i dag. Ett
annat sätt kan vara att ställa breda frågor. I
stället för att diskutera ”Hur många kameror
behöver vi?” ställ frågan ”Hur ska vi bota
cancer?”. En annan framgångsfaktor är
att tidigt diskutera för “vem” innovationen
ska göras. Oavsett metod för att få igång
innovationsdiskussionen är det viktigt att
redan i denna tidiga projektfas försöka vara
så konkret som möjligt.
Det kan också diskuteras när
innovationsworkshopparna bör genomföras.
Om de görs för tidigt i projektet finns
risken att organisationen inte ”är på
banan” och inte tar med den fulla vidden av
innovationsmöjligheter.
En viktig poäng är att projektet inte
ska se innovationsarbetet som avslutat
när innovationsworkshopparna är
avslutade. Erfarenheten visar att
innovationsmöjligheter fortsätter att dyka
upp under projektets gång, exempelvis
i dialog med leverantörer som beskrivs
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i kapitel 5.1.3. Projektet bör alltså se
innovationsworkshopparna som en start
på innovationsarbetet, och inte som
en fullständig kartläggning av möjlig
innovationspotential.
En erfarenhet är också att materialet från
innovationsworkshopparna bör itereras
i projektet med jämna mellanrum. Syftet
är dels att säkerställa att relevanta
innovationsmöjligheter fortfarande finns
med i projektet, dels att kontrollera om
några innovationsmöjligheter behöver
prioriteras eller kategoriseras om.
I vissa fall kan det till och med vara
relevant med ett omtag och starta
innovationsworkshopparna från början.
En annan viktig poäng är att
innovationsworkshopparna inte ska ses som
en ”matematisk formel” för innovation, utan
endast som ett sätt att stimulera diskussion
och få upp alla relevanta aspekter på bordet.
Ytterligare en erfarenhet är att
innovationsdiskussionen tenderar att
gravitera mot tekniska frågeställningar.
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Här är det viktigt att regelbundet lyfta
blicken och fundera på om andra typer av
innovationer kan vara möjliga. Även här
kan det hjälpa med bredare frågor, där man
tar bort produktfokus och i stället vrider
behovsformuleringen mot exempelvis vilka
tjänster som kan byggas in.

3.3 Förstå marknadens förmåga
En annan central del av förstudiearbetet
är att förstå den marknad som är relevant
för projektet. Här är en så kallad Request
for Information (RFI) eller hearing
(ibland även kallad industridialog eller
leverantörsdialog) effektiva metoder för
att samla in information för att förstå
leverantörsmarknadens förmåga att
leverera på behov och krav. En RFI sker
i skriftlig form, medan en hearing kan
beskrivas som ett tillfälle till samtal där
leverantörer bjuds in till dialog.
Syftet med båda metoderna är att:
• S
► amla in information om marknaden.
• Skapa förståelse för leverantörers
kapacitet och förmåga att möta behoven,
och möjlig innovationsgrad.
• Skapa förståelse för hur innovation
kan fungera på marknaden, exempelvis
genom att:
• Ta del av leverantörernas erfarenhet
och syn på innovation. Ta del av
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trender och förstå leverantörernas
innovationsmognad.
• Öka förståelsen för vilka områden
som är intressanta ur leverantörernas
synvinkel och vilka avgränsningar de
ser bör göras.
• Ta del av leverantörernas
synpunkter på hur riskfördelning,
incitamentsmodeller, affärsformer och
alternativa betalningsmodeller kan
utformas.
• F
► örbereda marknaden på upphandlingen.
I fallet med komplexa upphandlingar, och
mer specifikt innovationsupphandlingar,
ska denna punkt inte underskattas.
Erfarenheterna från MT/IKT-programmet
visar att stora åtaganden tar tid att
etablera och behöver ske i flera steg.
En RFI eller hearing är då ett effektivt
sätt att förbereda marknaden innan
upphandlingen annonseras.

3.3.1 Frågor till marknaden
Frågor som kan ställas till leverantörer inom
ramen för en RFI eller hearing kan vara:
• Övergripande frågor, till exempel:
• Leverantörernas syn på projektets
målbild och identifierade förslag på
lösningar
• Erfarenheter av tidigare liknande
projekt
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• Vilka upplägg som leverantörerna
föredrar
• Vad som intresserar leverantörerna
med projektet
• Förutsättningar och risker för
genomförande
• Leverantörernas syn på marknaden och
partnerskap, till exempel:
• Möjliga affärsformer som
leverantörerna anser vara lämpliga
• Vilka trender leverantörerna ser i dag
inom sitt område
• Leverantörernas framtidsvision inom
sitt område
• Incitament, riskfördelning och
betalningsmodell
• Lämplig upphandlingsform
• Övrigt.

3.3.2 Utforma en Request for
information (RFI)
En RFI kan exempelvis innehålla följande
delar:
1. Inledning: Inledningen beskriver den
problematik och de behov som är
identifierade inom verksamheten. Här
bör man också ange grundläggande
fakta som är relevanta för förståelsen
av problematiken, till exempel vilka
verksamheter som omfattas och vilka
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eventuella regelverk som drivit behovet.
Inledningen bör också tydliggöra vad en
RFI är och huruvida någon ersättning för
att svara på anbudet utgår (normalt sett
inte).
2. Syfte: Syftesbeskrivningen anger syftet
med själva RFI:n, det vill säga som
angivet ovan. Det bör också förtydligas
att det är leverantörernas tillfälle att
lyfta frågor och synpunkter som de
anser är av vikt.
3. Nuläge: Nulägesbeskrivningen bör
vara en mer noggrann och detaljerad
genomgång av den problematik som
är identifierad. Den här sektionen bör
vara väl genomarbetad och baseras på
den behovsanalys som har genomförts.
Hänvisningar till lagar, riktlinjer,
kvalitetskrav och andra tydliga regelverk
gör att tydligheten för leverantörerna
ökar.
4. Börläge: Börläget ska till skillnad från
nuläget vara en tydlig beskrivning av
den situation som verksamheten strävar
efter. Beskrivningen av börläget beror
naturligtvis helt på vad det är för vara,
tjänst eller lösning som efterfrågas.
Notera dock att beskrivningen bör vara
ett tydliggörande av behov för ett önskat
framtida läge och inte en detaljerad
teknisk kravspecifikation. Detta för
att möjliggöra ett stort utrymme
för leverantörerna att komma med
innovationsförslag.
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5. Information om upphandling: En RFI
bör innehålla en tydlig förklaring om
att projektetet inte är en pågående
upphandling. Beroende på möjligt
kommande upphandlingsförfarande
kan RFI:n eventuellt även innehålla
information om den tänkta kommande
upphandlingen.

7. Att svara på RFI:n: Detta avsnitt
anger vilka informationsuppgifter som
en presumtiv leverantör ska lämna i
samband med svar på RFI:n, till exempel
företagets namn, namn på eventuella
underleverantörer, kontaktperson,
kontaktuppgifter, svar på frågor
etcetera.

6. Sekretess: För tydlighetens skull bör
man ange att en RFI ej faller under
Offentlighets- och Sekretesslagen
(2009:400) och att alla svar som
skickas i samband med en RFI därmed
inte faller under absolut sekretess.
Vissa av uppgiftslämnarens uppgifter
kan dock omfattas av kommersiell
sekretess om uppgifterna avser affärsoch driftsförhållanden och om det
finns särskild anledning att anta att
informationslämnaren kan lida skada
om uppgifterna röjs. Om leverantören
anser att vissa uppgifter i RFI ska
omfattas av kommersiell sekretess ska
en begäran om kommersiell sekretess
inkluderas i svaret. I begäran ska också
anges vilka uppgifter som avses och hur
informationslämnaren lider skada om
uppgifterna röjs. Vidare bör det anges
att verksamheten kommer att göra en
självständig prövning av om kommersiell
sekretess kan anses föreligga och att
sekretessen slutligen kan komma att
prövas av domstol. Mer information om
sekretess finns i kapitel 11.2.

8. Frågor: Detta avsnitt behandlar de
frågor som verksamheten vill ha svar på
från leverantören.
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9. Adress för svar på RFI:n och uppgifter
om kontaktpersoner: Här anges hur
korrespondens angående RFI ska
ske och sista datumet för inlämning.
Vanligtvis sker detta genom en
upphandlingsportal eller liknande som
verksamheten är kopplad till för att
säkerställa att all kommunikation med
leverantörer sker i enlighet med LOU.
10. Muntlig presentation av RFI: Ett förslag
för effektiv informationsinhämtning är
att alla leverantörer bjuds in till en fysisk
presentation. I samband med detta kan
man också ha enskilda presentationer
där varje leverantör ges möjlighet att
presentera sina idéer om hur behoven
och problemen skulle kunna lösas eller
mötas.
11. Frågor angående denna RFI: Offentliga
aktörer har i allmänhet tillgång till
digitala upphandlingssystem där
leverantörer kan ställa frågor vars svar
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sedan förmedlas till samtliga deltagare
i upphandlingen. Även inom en RFI kan
detta system användas för att hantera
de frågor som intresserade leverantörer
kan ha.
12. Tidplan för RFI: En tidplan för RFI:n
presenteras, där samtliga hållpunkter
anges, i enlighet med ovan. Det är viktigt
att ge leverantörerna tillräckligt med tid
för att utveckla genomarbetade svar på
RFI:n (det vill säga minst cirka 3 veckor,
beroende på övergripande tidsplan).
Tydliggör slutdatum för publicering av
RFI, inlämning av frågor, svar på frågor,
svar på RFI, eventuella presentationer
etcetera.
Viktigt att beakta under arbetet med en RFI
är dessutom:
• Upphandlingsreglerna innehåller inget
förbud mot att kontakta leverantörer inför
en upphandling på detta sätt, så länge de
grundläggande EU-rättsliga principerna
om bland annat likabehandling,
transparens och icke-diskriminering
inte frångås. En förutsättning är att
alla leverantörer behandlas lika. Dessa
principer beskrivs mer ingående i kapitel
11.1.
• En RFI eller hearing får inte innebära
att den beställande organisationen
inleder förhandlingar eller ger löften om
framtida leveranser till någon leverantör.
Den får inte heller leda till att någon
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enskild leverantör får en otillbörlig
konkurrensfördel.
• En RFI är inte en förfrågan om ansökan
eller anbud från leverantörerna. Att delta
i en RFI är inte heller en förutsättning
för att få delta i kommande upphandling,
utan deltagandet är helt frivilligt från
leverantörens sida.
• En RFI sker som en del av förstudien
innan själva upphandlingen inleds och
omfattas därmed inte av den sekretess
som inträder när själva upphandlingen
startat. Sekretess beskrivs mer ingående i
kapitel 11.2.

3.3.3 Erfarenheter av RFI och hearing
Erfarenheten från MT/IKT-programmet
är att projekten till fullo bör ta vara på
möjligheten att ha denna typ av dialoger
med marknaden innan upphandling
startar. Dels är parterna i detta skede
inte bundna av upphandlingssekretess
(sekretess beskrivs mer ingående i kapitel
11.2), men framförallt är det en möjlighet
att rikta upphandlingen åt rätt håll. När
upphandlingen väl har startat råder
begränsade möjligheter att styra om
upphandlingens ramar och fokus i dialog
med marknaden.
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En dialog med marknaden kan visserligen
genomföras även under upphandlingen
(beskrivs närmare i kapitel 5.1.3), men
då endast inom de ramar som angavs
vid upphandlingens start. Ett gediget
förarbete, inklusive en RFI eller hearing, är
därför helt avgörande för den kommande
upphandlingen.

utveckling (FoU) och därmed val av
upphandlingsförfarande.

Även involverade leverantörer bekräftar
denna bild och uppmuntrar till mer
omfattande diskussion innan upphandling
påbörjas för att utforma mer relevanta
förfrågningsmaterial med högre grad av
innovation.

• Installation: Utrustning som har
liknande installationsbehov och/eller
installationsfönster.

3.4 Förstå möjligheterna med
paketering
Man bör också reda ut hur paketeringen
av upphandlingen kan göras på bästa
sätt, särskilt om projektet är omfattande
med en stor bredd gällande produktens,
tjänstens eller processens komplexitet och
karaktäristik. Här är det också av vikt att
reda ut ur marknaden fungerar och vilka
leverantörer som kan möta olika typer av
”paket”. Paketeringen av upphandlingarna
är mycket viktig, och dessutom ett sätt att
tydliggöra, kategorisera och selektera de
produkter eller tjänster som är ämnade att
upphandlas genom innovationsupphandling.
Paketeringen av produkten eller tjänsten
styr därefter grad av forsking och
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Flera logiker kan användas för att paketera
utrustning, exempelvis:
• Teknikområde: Utrustning och tjänster
som tillhör samma teknikområde eller
modalitet.

• Patientflöde: Utrustning och tjänster som
ingår i samma patientflöde. Beskrivning
av detta finns mer detaljerat i kapitel 8.
• Gemensamhetslogik: Utrustning
eller tjänster som har gemensamma
frågeställningar.
I paketeringsarbetet kan även ett antal
frågeställningar belysas:
1. Hur bör paketeringen göras så
att respektive paket är attraktivt
för leverantörerna? Ur ett
innovationsperspektiv är detta
särskilt relevant – hur stort ska ett
upphandlingspaket vara för att
leverantörerna ska vara beredda
att ändra sina affärsmodeller eller
arbetsprocesser?
2. Hur minimeras olämpliga gränssnitt
mellan leverantörer?
3. Finns det gemensamma
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frågeställningar eller andra kopplingar
som behöver hanteras? Inom ramen för
MT/IKT-programmet har exempelvis
IKT-kopplingen (informations- och
kommunikationsteknik) utvärderats. Här
finns flera utgångspunkter som kan vara
relevanta:
• IKT hanteras som ett
upphandlingspaket parallellt med
övriga upphandlingspaket.
• IKT-ansvar distribueras till samtliga
upphandlingspaket.
• IKT hanteras i ett paketövergripande
projekt.
4. Hur tillvaratas eventuella strategiska
inriktningar? I MT/IKT-programmet
var exempelvis “igenkänning” en viktig
inriktning och något som behövde
säkerställas i paketeringsarbetet.
5. Hur många leverantörer finns på
marknaden, och behöver detta
hanteras på något sätt? Exempelvis
kan följande modeller övervägas:
A. En-leverantörsmodellen
(huvudleverantörsmodellen): Enleverantörsmodellen innebär att det
är en huvudleverantör som levererar
alla produkter och tjänster.
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• Huvudleverantören levererar
och samordnar leverans och
installation av all utrustning.
• Huvudleverantören kan välja att
använda underleverantörer för att
leverera utrustning som möter de
krav som ställs.
B. Klustrad modell: I den klustrade
modellen grupperas vissa
upphandlingspaket och upphandlas
tillsammans.
• Medelstor beställarorganisation
internt.
• Ett fåtal leverantörer som
beställarorganisationen
kommunicerar med.
• Visst samordningsansvar internt.
Vid klustring av upphandlingspaket
ansvarar leverantören för
samordningen av paketen.
• Leverantörer av ett paket kan välja
att använda underleverantörer för
att möta ställda krav.
C. Best-of-breed: I Best-of-breedmodellen handplockas de bästa
leverantörerna per produkt eller
tjänst.

• Liten beställarorganisation internt.

• Stor beställarorganisation internt.

• En ansvarig leverantör som
beställarorganisationen
kommunicerar med.

• Många leverantörer som
beställarorganisationen
kommunicerar med.
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leverantörsnivån, klustrad nivå, bestof-breed-nivå)?

• Den interna organisationen står för all
samordning.
• Inga underleverantörer av utrustningar,
den bästa leverantören väljs ut för att
leverera respektive utrustning.

3. Samordning

För att välja modell kan ett antal frågor om
drivande faktorer diskuteras:
1. Synergier

a. Vad är fördelar och nackdelar med
att ha en samordnande leverantör?
b. Vad är fördelar och nackdelar med
att ha flera leverantörer?
4. Innovation

a. Finns det några synergier
mellan ett par eller flera av
upphandlingspaketen?

a. På vilket sätt vill vi arbeta med
innovation tillsammans med framtida
leverantörer?

b. Vilka paket (om några) skulle man
kunna kombinera?

För att besluta om leverantörsmodell
kan slutsatserna från diskussionen
sammanfattas i ett beslutsunderlag som
beskriver hur väl de drivande faktorerna
stödjer respektive modell.

2. Antal leverantörer
a. Hur många leverantörer på
marknaden skulle klara av att
leverera på respektive nivå (enDrivande faktorer
Leverantörsmodell

Synergier

Antal leverantörer

Samordning

Innovation

1. En leverantörs- modellen
2. Klustrad modell
3. Best-of-breed modellen

= mycket stort stöd

= medelstortstöd

= mycket litet stöd

= stort stöd

= litet stöd

= inget stöd

Tabell 4: Drivande faktorer i respektive leverantörsmodell.
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3.5 Förstå möjligheterna med
olika avtal
En annan aspekt som bör utvärderas
inom ramen för förstudien är vilken
avtalsmodell som är mest lämplig. Möjliga
avtalsmodeller kan definieras utifrån dess
ansvarsfördelning mellan beställare och
leverantör. De övergripande dimensionerna
som bör utvärderas är:
• Vill den beställande organisationen äga
produkten?
• Vill den beställande organisationen enbart
bevara produkten eller tjänsten över tid,
eller också förbättra den över tid?
Generellt kan följande avtalstyper
övervägas:
1. Ramavtal: En generell
överenskommelse som ligger till grund
för framtida avtal. Ramavtalet kan
reglera vilka produkter eller tjänster
som leverantören ska kunna leverera,
samt vilka priser och villkor som ska
gälla. Den beställande organisationen
kan sedan göra beställningar (avropa)
mot detta avtal utan behov av ny
upphandling eller nya avtal. Fördelar
med denna typ av avtal är bland annat
att inköpen går att anpassa efter
förändringar i verksamheten och att
det inte garanterar något ekonomiskt
åtagande. Det finns också en fördel i
att andra verksamheter kan utnyttja
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avtalet, under förutsättning att det är
upphandlat på ett sådant sätt.
2. Leveransavtal: Produkter som köps
in baserat på en tydlig specifikation av
önskade egenskaper. Detta är vanligt
när det gäller större volymer av relativt
likartade produkter, där den beställande
organisationen kommer att äga den
levererade produkten.
3. Funktionsavtal: En produkt eller tjänst
som köps in baserat på vad som krävs
för att upprätthålla en specificerad
funktion. Detta är vanligare när målet
med funktionen är överordnat medlet, till
exempel vid service och logistiktjänster,
infrastruktur samt drift och underhåll.
Resultatet är att leverantören fortsätter
att äga produkten. Ett funktionsavtal
kan, om det dras till sin spets, innebära
att:
• Investeringsbudgeten inte belastas,
eftersom köp eller hyra av funktionen
i stället blir en driftkostnad. Det vill
säga, i stället för att investera i en
produkt så köper man en tjänst.
• Ökad kontroll möjliggörs genom
att det man köper har en fastställd
periodisk avgift.
• Möjligheten att härleda kostnader
till källan ökar, då man får en direkt
koppling mellan funktion och kostnad.
Nackdelen med funktionsavtal
är att det kan finnas begränsad
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erfarenhet bland leverantörerna.
Det kan också ge upphov till en
inlåsningseffekt med vald leverantör.
Produkter och tjänster med
egenskapskrav ställer höga krav på
den tekniska kompetensen, medan
ett funktionsavtal ställer höga krav
på beställarkompetens. Teknisk
kompetens kan ha stor betydelse
även vid avtalskonstruktioner
som lägger ett större ansvar på
leverantören. Detta eftersom den
avtalsförvaltande parten behöver
teknisk kompetens för att kunna ställa
rätt krav och för att följa upp ställda
krav.
Varje avtalstyp kan sedan
i sin tur innehålla olika
komponenter, till exempel
incitament, betalningsmodeller
eller riskfördelning. En modell
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som är intressant ur ett
innovationsperspektiv är så kallade
”performance based contracts”. Det
innebär att leverantören får betalt
för genomförda förbättringar av
den beställande organisationens
”prestation”, till exempel minskade
kostnader eller förbättrad kvalitet.
Kontraktet beskriver hur genomförda
förbättringarna ska kvantifieras i
värde och på vilket sätt de bör delas
mellan anbudsgivaren och kunden.
Flera varianter av incitamentsoch betalningsmodeller har
använts inom ramen för MT/
IKT-programmet, och ett specifikt
exempel beskrivs närmare i kapitel
8.3.3.2. En generell erfarenhet är
dock att om man ska använda en
incitaments- och betalningsmodell
som beställande organisation eller
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leverantörer är ovana vid, så är
det bra att dela upp modellen i
kompontenter för att tydliggöra var
det finns konventionella respektive
okonventionella delar. Då blir det
lättare att diskutera och förhålla sig
till det som är nytt och har högre risk.

Kan behovet mötas inom ramen
för en befintlig leverans eller
partnerskap?
1

Kan behovet mötas inom ramen
för LOU och innovationsvänlig
upphandling?

3.6 Förstå möjligheterna med
upphandling
Förstudien bör slutligen reda
ut hur identifierade behov och
innovationsmöjligheter kan mötas, det vill
säga om en upphandling behöver ske, och
i så fall vilket upphandlingsförfarande som
kan vara relevant. Projektet bör ställa sig
följande frågor för att utvärdera detta:

Kan behovet mötas inom ramen
för en FoU-upphandling?

2

3

Nej

Nej

Kan behovet mötas inom ramen
för ett FoU-projekt?
4
Nej

Ökande FoU-grad

Bild 5: Steg i utvärdering av hur identifierade behov och innovationsmöjligheter kan mötas

Med andra ord utvärderas först om behovet
kan mötas inom befintlig leverans eller i
den egna organisationen. Om detta inte är
möjligt blir huvudfrågan hur stor grad av
forskning och utveckling (FoU) som behovet
kräver − går behovet att lösa med produkter
eller tjänster som finns på marknaden eller
måste de utvecklas som en del av själva
upphandlingen?
1. Om det finns en marknad för de
produkter/tjänster/lösningar som
verksamheten efterfrågar kommer
sannolikt de mer konventionella
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förfarandena i Lagen om Offentlig
Upphandling (LOU) att vara tillämpliga.
2. Om det inte finns en mogen marknad
för de produkter/varor/tjänster som
efterfrågas så kan de förfaranden
som får användas i särskilt komplexa
fall t ex konkurrenspräglad dialog
eller förhandlat förfarande vara
tillämpliga. I vissa fall kan även det
undantag som finns för forsknings- och
utvecklingstjänster, vara tillämpligt.
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Beroende på behovet av FoU blir olika upphandlingsförfaranden relevanta. Översiktligt kan
de möjliga förfarandena beskrivas enligt följande modell i förhållande till FoU-graden:

Innovationsupphandling

Upphandling av
innovationer

Innovationsvänlig
upphandling

”Upphandling” av lösning som i dagsläget ej finns

Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

Innovationer
Ny kunskap

Innovationer
för samhällsnytta

Innovationer
för egen nytta

Utvärderingskriterier måste vara kopplade till
innovation

Upphandlingsinslag

FoU

Bidrag
Förkommersiell
upphandling

Innovationsgrad

Konkurrenspräglad dialog

Förhandlat
förfarande

Öppet
förfarande

LOU

Selektivt
förfarande

Projekttävling

Kan behovet mötas
inom ramen för ett
FoU-projekt?

Kan behovet mötas
inom ramen för en
FoU-upphandling?

4

3

2

Nej

Nej

Nej

Kan behovet mötas inom ramen för LOU och innovationsvänlig
upphandling?

Kan behovet mötas inom
ramen för en befintlig
leverans eller
partnerskap?

1

Ökande FoU-grad

Bild 6: Upphandlingsförfaranden i förhållande till FoU-graden. Observera att val av förfarande måste ske från fall till
fall och det går inte att fastställa en generisk modell för val av förfaranden.

Nedan följer en kort introduktion till respektive förfarande. En mer detaljerad beskrivning av
relationen mellan LOU och FoU, finns beskrivet i kapitel 10.3.

3.6.1 Innovationsvänlig upphandling
Som konstaterats tidigare i figuren måste det avgöras från fall till fall vilket förfarande som
är tillämpligt i vilken situation och begreppet Innovationsvänlig upphandling definieras
inte i lagen. Man brukar dock något förenklat säga att de mer konventionella förfarandena
36
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i lagen inryms inom Innovationsvänlig
upphandling – öppet förfarande, selektivt
förfarande, förhandlat förfarande och
konkurrenspräglad dialog.
Nedan redovisas dessa förfaranden
övergripande utifrån MT/IKT-programmets
erfarenheter. Det bör noteras att det sker
en kontinuerlig utveckling av förfarandena
och metodiken kopplad till dessa. För de
senaste definitionerna och beskrivningarna
bör www.upphandlingsstod.se besökas.
3.6.1.1 Öppet förfarande
Med öppet förfarande avses ett
förfarande där alla leverantörer får lämna
anbud. Den beställande organisationen
annonserar upphandlingen och
intresserade leverantörer begär ut
förfrågningsunderlaget. Den beställande
organisationen kan använda förfarandet
utan motivering (till skillnad från
undantagsförfaranden som behöver
motiveras). Förfarandet förutsätter att ett
komplett förfrågningsunderlag kan tas fram
utan involvering av marknadens aktörer
under upphandlingen. Det är inte möjligt att
i ett senare skede ändra de förutsättningar
som angivits i förfrågningsunderlaget, och
förhandlingar med eventuella leverantörer
får inte ske. Innan upphandlingen
annonseras kan dock funktionskrav eller
andra delar i en tänkt lösning diskuteras
med marknadens parter. Detta sker då i den
sk RFI-fasen (Request For Information).
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Den övergripande processen för öppet
förfarande ser ut som följer:
• Beställaren tar fram ett komplett
förfrågningsunderlag inklusive
samtliga ställda krav, avtalsvillkor och
tilldelningskriterier och annonserar
upphandlingen.
• Leverantörerna tar del av
förfrågningsunderlaget och lämnar ett
anbud.
• När leverantörerna lämnat sina anbud får
beställaren be leverantörerna förtydliga
sina anbud men man får inte förhandla
med dem eller tillföra ny information.
• Det finns även möjlighet för beställaren
att övergå till förhandlat förfarande om
inget anbud lämnats in eller om samtliga
inlämnade anbud inte är lämpliga och
de ursprungliga villkoren inte ändras
väsentligt.
• Beställaren utvärderar anbuden och
tilldelar leverantör baserat på de i
annonsering/förfrågningsunderlag
fastställda tilldelningskriterier.
3.6.1.2 Selektivt förfarande
Selektivt förfarande är lämpligt om den
beställande organisationen exempelvis
förväntar sig många anbud. I det selektiva
förfarandet kan alla leverantörer ansöka
om att få delta, men endast de som
inbjuds av den beställande organisationen
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att delta får lämna anbud. Beställaren
bjuder genom annons in tänkbara
leverantörer att ansöka om att få lämna
anbud. Efter annonseringen, i vilken
kraven på leverantören ska finnas, styrker
leverantören sin förmåga i olika avseenden
genom intyg och begär att få delta i
anbudstävlingen (anbudsansökan). Detta
brukar kallas för prekvalificering. Enligt de
kriterier och regler som angivits i annonsen
väljer den beställande organisationen ut
så många anbudssökanden som angetts
i annonsen (minst fem) bland dem som
uppfyller de ställda kraven. Även om det
kommer in färre ansökningar får den
beställande organisationen fortsätta
förfarandet genom att bjuda in de
kvalificerade leverantörer som har begärt
att få delta.
Så länge ingen av de selekterade
leverantörerna känner till hur många
som faktiskt inkommit med ansökan,
förutsetts konkurrens finnas. Till de
selekterade leverantörerna skickas
förfrågningsunderlaget sedan ut samtidigt.
Inga andra anbud än från de leverantörer
som bjudits in får prövas av den beställande
organisationen. Förhandlingar med
eventuella leverantörer får inte ske.
Den övergripande processen för selektivt
förfarande ser ut som följer:
• Beställaren tar fram en
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ansökningsinbjudan inklusive
urvalskriterier och annonserar
upphandlingen.
• Leverantörerna ansöker om att få lämna
anbud.
• Beställaren gör ett urval och bjuder in
vissa av anbudssökandena att lämna
anbud.
• Parallellt med urvalet tar beställaren
fram ett komplett förfrågningsunderlag
inklusive samtliga ställda krav,
avtalsvillkor och tilldelningskriterier.
Underlaget skickas till de utvalda
leverantörerna.
• Leverantörerna lämnar ett anbud baserat
på det kompletta förfrågningsunderlaget.
• När leverantörerna lämnat sina anbud
får beställaren be leverantörerna att
förtydliga sina anbud, men man får inte
förhandla med dem.
• Det finns även en möjlighet för beställaren
att övergå till förhandlat förfarande om
de inlämnade anbuden inte kan godtas,
till exempel på grund av att de är mycket
höga i sin prissättning.
• Beställaren utvärderar anbuden och
tilldelar baserat på tilldelningskriterierna.
3.6.1.3 Förhandlat förfarande
Förhandlat förfarande ger den beställande
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organisationen möjlighet att bjuda in
utvalda leverantörer till förhandling om
de anbud som inkommit. Förfarandet
är ett undantagsförfarande och får
enbart tillämpas i vissa specificerade fall
(se LOU 4 kap 2 §, 5 § och 7 §). Syftet
med förhandlat förfarande är att kunna
anpassa inkomna anbud till de krav
som finns i förfrågningsunderlaget, och
genom detta få fram det bästa anbudet
enligt den utvärderingsmodell och de
tilldelningskriterier som framgår av
förfrågningsunderlaget. Förhandlingen
avser således inte en anpassning av
förfrågningsunderlaget till anbudet. Det
bör framhållas att det finns få direktiv
kring förhandlat förfarande, och att nedan
beskrivning är MT/IKT-programmets
tolkning.
Den övergripande processen för förhandlat
förfarande ser ut som följer:
• Beställaren tar fram en
ansökningsinbjudan inklusive
urvalskriterier och annonserar
upphandlingen.
• Leverantörerna ansöker om att få lämna
anbud.
• Beställaren gör ett urval baserat på de
urvalskriterier man har specificerat in
ansökningsinbjudan och bjuder in vissa av

anbudssökandena att lämna anbud.
• Parallellt med urvalet tar beställaren
fram ett komplett förfrågningsunderlag
inklusive samtliga ställda krav,
avtalsvillkor och tilldelningskriterier.
Underlaget skickas till de utvalda
leverantörerna.
• Leverantörerna lämnar anbud baserat på
det kompletta förfrågningsunderlaget.
• När leverantörerna lämnat sina anbud
får den beställande organisationen
förhandla med en eller flera av de
leverantörer som uppfyllde kraven
med sitt initiala anbud. Det är inte
möjligt att ändra förutsättningarna
i förfrågningsunderlaget och en
förhandling får inte heller användas för att
uppväga brister i förfrågningsunderlaget.
• Beställaren utvärderar de slutliga
anbuden och beslutar om tilldelning av
leverantör.
Förhandlat förfarande har använts inom
ramen för MT/IKT-programmet och
erfarenheterna från detta beskrivs mer
ingående i kapitel 5.2.
3.6.1.4 Konkurrenspräglad dialog
Konkurrenspräglad dialog är ett
undantagsförfarande som endast får
användas i vissa specifika fall, exempelvis

http://www.upphandlingsstod.se

1
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vid hög grad av innovation och komplexitet,
till exempel kring tekniska, finansiella eller
juridiska omständigheter. Konkurrensverket
skriver1 att ”i en konkurrenspräglad dialog
för den upphandlande myndigheten en
dialog med de anbudssökande som har
bjudits in till dialogen. Konkurrenspräglad
dialog är ett förfarande som är möjligt
att använda oavsett om upphandlingen
avser byggentreprenader, varor eller
tjänster. Vid upphandling enligt LOU får
den upphandlande myndigheten bara
använda konkurrenspräglad dialog under
vissa särskilt angivna förutsättningar.
Ett exempel är när det kontrakt som ska
upphandlas är ’särskilt komplicerat’, och
det inte är möjligt att definiera de krav
på prestanda eller funktion som kan
tillgodose den upphandlande myndighetens
behov. Förfarandet kan användas när
den upphandlande myndigheten i stort
känner till vilket slutresultat som ska
uppnås, men inte i förväg kan fastställa
hur resultatet ska uppnås på bästa sätt
och därmed inte kan upprätta en teknisk
specifikation av föremålet för upphandling.
Konkurrenspräglad dialog präglas särskilt
av att det innefattar möjlighet för den
upphandlande myndigheten att införa en
dialog med utvalda leverantörer i syfte att
definiera hur myndighetens behov bäst kan
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tillgodoses. Dialogen ökar möjligheten att
beakta till exempel tekniska innovationer när
den upphandlande myndigheten fortlöpande
kan diskutera och väga unika lösningar mot
varandra.
Det sker en kontinuerlig utveckling av
konkurrenspräglad dialog och metodiken
kopplad till förfarandet. För de senaste
definitionerna och beskrivningarna bör
www.upphandlingsstod.se besökas.
Konkurrenspräglad dialog har använts inom
ramen för MT/IKT-programmet. Den metodik
som har använts och erfarenheterna från
detta beskrivs mer ingående i kapitel 5.1.

3.6.2 Att välja förfarande
För att avgöra om något förfarande kan
vara relevant inom innovationsvänlig
upphandling, bör man först analysera
om något av de mer konventionella
förfarandena kan användas. Först
därefter undersöks huruvida ett
undantagsförfarande kan användas. I
slutänden analyseras respektive förfarandes
för- och nackdelar kopplat till de behov som
upphandlingen ska uppfylla. Erfarenheten
från MT/IKT-programmet är att följande
aspekter bör analyseras specifikt när det
gäller innovationsupphandling:
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• R
► esursåtgång

3.6.3 Upphandling av innovationer

• Tidsåtgång

Om de tillgängliga förfarandena inte är
tillräckliga för att möta de identifierade
behoven och innovationspotentialen, finns
det kompletterande förfarande för ren
upphandling av innovationer. Bakgrunden till
detta beskrivs mer detaljerat i kapitel 10.2.

• Delaktighet leverantörer
• Möjlighet att utveckla innovationer och
lösningar
• Juridiska aspekter.
MT/IKT-programmets erfarenhet är att
konkurrenspräglad dialog i jämförelse
med öppet förfarande tar både mer
tid och resurser i anspråk under
upphandlingsfasen. Samtidigt kan man
med hjälp av leverantörernas delaktighet
både öka möjligheten till innovationer,
och minska risken för felaktiga anbud
från leverantörerna. I kapitel 5 beskrivs
MT/IKT-programmets erfarenheter av
konkurrenspräglad dialog och förhandlat
förfarande samt deras respektive för- och
nackdelar i detalj.
Det bör också nämnas att vissa förfaranden,
exempelvis konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande, endast kan användas
vid vissa specifika förutsättningar. För att ta
reda på den senaste informationen i dessa
frågor bör ”http://upphandlingsstod.se”
besökas.
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Nedan redogörs kort för de möjligheter som
finns för upphandling av innovationer:
3.6.3.1 Projekttävling
Lagen om Offentlig Upphandling beskriver
i sitt 14 kapitel projekttävlingar som: ”Med
projekttävling avses en tävling som är öppen
för alla och som anordnas av en beställande
organisation i syfte att förvärva en ritning
eller en projektbeskrivning som en jury
utsett till vinnande bidrag.” Projekttävlingar
kan anordnas för innovationer både över
och under de definierade tröskelvärdena och
ska i vanliga fall resultera i en ritning eller
projekt/idébeskrivning. Viktigt att notera
är att samtliga relevanta urvalskriterier ska
framgå tydligt i annonsen och att vinnaren
ska utses anonymt av en kvalificerad
jury där samtliga bidrag jämförs med
varandra. Det bör noteras att LOU:s krav
på saklighet och frånvaro av jäv är viktiga
om man bestämmer sig för att använda
projekttävling som upphandlingsform.
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Bedömningen ska ske på ett transparent
sätt utifrån förfrågningsunderlaget och
förhållningssättet ska vara neutralt.2 När
en vinnare har utsetts kan man genomföra
ett förhandlat förfarande utan föregående
annonsering.
3.6.3.2 Förkommersiell upphandling
(FoU-upphandling)
Förkommersiell upphandling är ett
förfarande som utgår från identifierade
behov inom organisationen. Förfarandet
finns inte angivet i LOU utan är en metodik
skapad under ”Undantaget för forskningsoch utvecklingstjänster”. Syftet med
förfarandet är att skapa en marknad för
de varor, tjänster och lösningar som inte
redan finns tillgängliga. Behovet inom
organisationen bör vara substantiellt och
viktigt för den långsiktiga verksamheten.
Notera att en förkommersiell upphandling
ska bygga på ett identifierat behov snarare
än en uppsättning tekniska krav och tydliga
specifikationer. I dessa fall är förkommersiell
upphandling olämplig, då själva syftet
med förfarandet är att skapa en marknad
där leverantörerna kan bidra med egna
innovativa lösningar på de problem som
identifierats. Förkommersiell upphandling
är alltså lämplig om organisationen vet vad
man vill uppnå – uttryckt i behov eller i en
utmaning – men inte hur detta ska uppnås
på bästa sätt.
http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.454373

2
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Förkommersiell upphandling bör övervägas
om det behov som identifierats är så stort
och substantiellt att det är viktigt för
verksamheten på kort såväl som lång sikt.
Förfarandet innebär att man investerar i
att skapa en marknad som kan tillgodose
de behov man identifierat på längre sikt.
Förfarandet är extra lämpligt om de varor/
tjänster/lösningar som utvecklas efter
genomförd upphandling kan gynna andra
organisationer eller samhället i stort då man
skapat en marknad.
Fördelen med förkommersiell upphandling
är att man som upphandlare kan driva en
långtgående dialog med leverantörer och
har möjlighet att skapa marknaden utifrån
de behov man själv identifierat. På detta
sätt kan man säkerställa att utveckling och
fortsatta innovationer som kan gynna ens
verksamhet sker även fortsättningsvis.
• Metoden är lämplig för att upphandla
forsknings- och utvecklingstjänster.
• Lösningen kan i hög grad definieras
utifrån verksamhetens egna behov.
• Leverantörerna tillhandahåller under
upphandlingen egna förslag på lösningar
utifrån deras egna erfarenheter.
• Man behöver som upphandlare inte ta
hänsyn till LOU givet att forsknings- och
utvecklingstjänster är undantagna från
LOU, utan endast till de övergripande
upphandlingsprinciperna från EU.
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För att skapa en marknad krävs omfattande
insatser i form av förstudier och själva
upphandlingsfasen från den beställande
organisationen. Som upphandlare förbinder
man sig också att delfinansiera den
utveckling som sker i faserna innan själva
upphandlingen.
• Den beställande organisationen betalar
under upphandlingen för forskning och
utveckling enligt ”marknadspriser”.
• Innovationsgraden måste definieras för
att FoU-undantaget ska vara applicerbart.
• Det saknas i dagsläget kunskap och bred
erfarenhet om upphandlingsförfarandet,
både i form av upphandlingar och legala/
rättsliga implikationer.
Förkommersiell upphandling har använts
i anslutning till MT/IKT-programmet och
erfarenheterna från detta beskrivs mer
ingående i kapitel 5.4.
3.6.3.3 Bidrag
Att använda förfarandet bidrag som en
upphandlingsform låter sig i allmänhet inte
göras på något effektivt sätt. Det speciella
med bidrag är att man som beställande
organisation inte är tillåten att detaljstyra
utfallet eller inriktningen på ett sätt som
normalt är förknippat med upphandling.
Syftet med detta är att konkurrensen
inte ska snedvridas genom att offentliga
institutioner delar ut bidrag till olika bolag
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och samtidigt förväntar sig en vara eller
tjänst i retur. Upphandlingar ska alltid ske
i konkurrens och bidrag kan därför enbart
delas ut till institutioner eller företag på
ett sätt som inte snedvrider konkurrensen.
Bidrag som upphandlingsform är
därmed ostyrbart och regleras av FoUundantaget. Medel till bidrag bör i allmänhet
komma ur en FoU-budget snarare än en
investeringsbudget, vilket är en vanlig
uppdelning hos många offentliga aktörer.
3.6.3.4 Innovationspartnerskap
Innovationspartnerskap är ett nytt
upphandlingsförfarande som till stor
del liknar förkommersiell upphandling,
men med skillnaden att en upphandling
av leverantörernas framtagna lösningar
kan genomföras i samma förfarande.
Förfarandet ska implementeras i svensk
lagstiftning under 2016 eller 2017.
Observera att upphandlingsförfarandet
inte ska blandas ihop med det
innovationspartnerskap som beskrivs i
kapitel 6.
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4. Kravställ innovationer

Det andra steget i innovationsmetodiken är att kravställa
de behov och innovationsmöjligheter som går att
realisera inom ramen för de produkter eller tjänster
som ska upphandlas. Här kravställs också på det
innovationspartnerskap som följer som nästa steg där
innovationer över tid möjliggörs.

Projektmetodik:

Projektslut

Förstudie

Upphandling

Installation

Teknisk
driftsättning

Utbildning och
överlämnande

Klinisk
driftsättning

Innovationsmetodik:

Drift och
användning

Identifiera
innovationer

Kravställ
innovationer

Utveckla
innovationer
genom
upphandling

Utveckla innovationer genom partnerskap

Bild 7: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik – kravställ innovationer.
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De krav som kan ställas i en upphandling kan
generellt delas in i pris och kvalitet. Kvalitet
kan sedan delas upp i olika kategorier,
exempelvis:
• Funktionella egenskaper (läs mer om
funktionskrav i kapitel 4.1)
• Innovation och utveckling
• Avtalsmodell, betalningsmodell,
driftskostnader, kostnadseffektivitet
etcetera
• Leveranstider, eftermarknadsservice och
tekniskt stöd
• Lagkrav, miljökrav, fackliga krav och
andra formella krav.
Inom sjukvård och medicinteknik specifikt
kan också ett antal perspektiv belysas och
innebära olika typer av krav, exempelvis:
• Krav ur ett kliniskt perspektiv
• Krav ur ett MT-perspektiv
• Krav ur ett IKT-perspektiv
• Krav utifrån fastigheten.
En utmaning som finns i flera typer av
upphandlingar är hur krav förhåller
sig till ett avtal över tid, baserat på en
utvärdering som sker idag. Den beställande
organisationen har ofta ett behov av
att ställa skarpa krav för en utvärdering
som sker i dag, vilket kanske inte alla
leverantörer kan tillhandahålla just i dag.
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Om dessa krav är obligatoriska riskerar det
att bli konkurrenshämmande. Ett alternativ
till lösning är att dela upp kraven i två delar:
• En övergripande del som gäller hela
avtalets löptid.
• En specifik del som endast gäller för den
produkt eller tjänst som installeras initialt.

4.1 Funktionskrav
Under arbetet med att specificera kraven
är det viktigt att fundera på om kraven ska
ställas som funktionskrav (”vad”) eller som
instruktionskrav (”hur”). Funktionskrav
innebär att det är målet som kravställs
snarare än vägen dit. Det sker genom
att man definierar funktionen som ska
tillhandahållas i stället för att definiera
varan eller tjänsten som ska utföra den. Om
ett krav avser en viss funktion i stället för
ett visst utförande, följer att leverantören
tar på sig ett funktionsansvar. Ett
funktionsansvar innebär med andra ord att
leverantören ansvarar för att systemet eller
produkten upprätthåller avtalad funktion
oavsett teknisk specifikation.
Funktionskrav är intressant ur ett
innovationsperspektiv, eftersom det ger
utrymme för leverantören att utveckla nya
angreppssätt och ta ett helhetsansvar.
Genom funktionskrav kan man ta vara
på leverantörens kompetens och låta
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leverantören tillföra högre värden till
organisationen sett utifrån verksamhetens
behov. Fokus på funktion kan behövas
om den beställande organisationen själv
inte vet hur den tekniska lösningen bör se
ut. Funktionskrav kan även ge möjlighet
att utvärdera leverantörens innovativa
förmåga. Det är också fördelaktigt att
arbeta med funktionskrav när det gäller
mycket långa avtal, eftersom det i dagsläget
kan vara svårt att kravställa på en specifik
teknik om 20 år. Med funktionskrav
skapas flexibilitet över tid och man
riskerar inte att fastna i dagens teknik och
tjänster. Funktionskrav kan också hjälpa
organisationen att ”lyfta blicken” bortom de
produkter och tjänster som man använder i
dag, och i stället fokusera på de behov som
verksamheten har.
Som verktyg för innovation har
funktionskrav inom MT/IKT-programmet
upplevts som mycket användbart,
framförallt för att säkerställa funktion
över lång tid. Erfarenheterna är dock
att funktionskrav är svårt och ovant att
kravställa utifrån. En kombination av
funktionskrav och instruktionskrav kan
användas enligt beskrivning ovan, men då
är det viktigt att tydligt avgränsa när vilken
typ av krav används. En annan erfarenhet
är från de verksamheter som är vana att
arbeta med en enda leverantör. I dessa
fall är verksamheten ofta ”inkörd” i den
leverantörens system, och har då ibland
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svårt att lyfta blicken från instruktionskrav
till funktionskrav. Verksamheten kan också
uppleva att den tappar kontrollen över
kraven, och därmed bli hämmad i arbetet
med att ta fram funktionskrav.
Slutligen är erfarenheten att det
underlättar att kombinera funktionskrav
med innovationsupphandling. Möjligheten
att diskutera funktionskrav i en
konkurrenspräglad dialog har uppfattats
som mycket värdefull.

4.2 Obligatoriska krav eller
utvärderingskriterier
Oavsett vilken kravställan som görs
så behöver en kategorisering ske till
två huvudgrupper – obligatoriska krav
(skallkrav) och utvärderingskriterier
(börkrav). Samtliga obligatoriska krav måste
uppfyllas helt för att ett anbud ska antas,
medan utvärderingskriterier avser aspekter
som ger anbudet ett mervärde.

4.2.1 Obligatoriska krav
Ett obligatoriskt krav är antingen uppfyllt
eller inte uppfyllt. Någon värdering av ett
obligatoriskt kravs grad av uppfyllelse får
inte ske. Om ett obligatoriskt krav inte
uppfylls medför det att anbudet förkastas
av den beställande organisationen och
leverantören går miste om kontraktet.
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Obligatoriska krav används för att
säkerställa minsta godtagbara nivå. Det
kan vara en risk att ställa upp alltför många
obligatoriska krav. Konsekvensen kan
bli att enbart ett fåtal eller inga anbud
alls uppfyller samtliga obligatoriska krav.
Det krävs därför att den beställande
organisationen har en god och aktuell
kännedom om leverantörsmarknaden. Det
är också viktigt att inte skriva obligatoriska
krav som diskriminerar vissa anbudsgivare,
eller som riktar upphandlingen mot en
viss vinnare, då det innebär brott mot
likabehandlingsprincipen. Samtliga krav
måste vidare vara proportionerliga. I detta
begrepp ligger att de ska ha ett naturligt
samband med upphandlingsobjektet, vara
nödvändiga för att säkerställa syftet med
upphandlingen och vara väl avvägda – det
vill säga inte mer ingripande än nödvändigt.
Kraven måste också i övrigt följa samtliga
principer inom LOU, vilka presenteras
närmare i kapitel 11.1.

• Deklaration: Utvärderingskriterier av
deklarationstyp svarar anbudsgivaren
själv på och de bedöms skriftligen. De kan
dock också verifieras exempelvis vid en så
kallad provuppställning.

4.2.2 Utvärderingskriterier

Det kan diskuteras om krav kopplade till
innovation och innovationspartnerskapet
ska vara obligatoriska krav eller
utvärderingskriterier. Inom MT/IKTprogrammet har vissa upphandlingar
formulerat obligatoriska krav på att
anbudsgivaren ska ha en lokal närvaro på
eller i närheten av Karolinska i syfte att
vara tillräckligt nära i sin forskning och
utveckling. I övrigt är det svårt att kravställa

Utvärderingskriterier avser aspekter
som ger anbudet mervärde på något
sätt. Uppfyllandet av ett börkrav kan
bedömas på olika sätt, beroende på vilken
utvärderingsmodell den beställande
organisationen har valt att använda.
Inom MT/IKT-programmet har två typer av
utvärderingskriterier ofta använts:
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• Bedömning: Här bedöms – vanligen vid
provuppställning eller studiebesök – till
vilken grad den offererade produkten eller
tjänsten uppfyller kriteriet.
Hur respektive krav kommer att bedömas
måste anges i förfrågningsunderlaget i en
utvärderingsmodell. Hur detta kan göras
beskrivs mer ingående i kapitel 4.4.
Fokus på funktion i stället för tekniska
lösningar är en anledning till att ett krav bör
formuleras som ett utvärderingskriterium
och inte som ett obligatoriskt krav. Med ett
utvärderingskriterium kan leverantören
själv föreslå en lösning som bedöms i
stället för att meddela om de kan eller inte
kan tillhandahålla den lösning som den
beställande organisationen tagit fram.
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innovationer med obligatoriska krav givet
att du då som beställare måste ha mycket
djuplodande kunskap om marknaden och
leverantörernas förutsättningar. Risken är
att för få eller inga anbud inkommer.
Detta för att möjliggöra samarbetet som är
efterfrågat inom ramen för det kommande
innovationspartnerskapet.

4.3 Urvalskriterier eller
utvärderingskriterier
Inom vissa upphandlingsförfaranden finns
möjligheten att prekvalificera leverantörer
innan upphandlingsprocessen fortsätter. Det
kallas för prekvalificering. De förfaranden
som innehåller ett prekvalificeringssteg
är t ex Selektivt förfarande och
Konkurrenspräglad dialog. De krav som
används för att selektera leverantörer kallas
urvalskriterier och används för att minska
antalet deltagande leverantörer utifrån
deras bedömda lämplighet.
Urvalskriterierna kan därför relatera
direkt till leverantörerna, dels genom att
ställa krav på parametrar såsom redlighet
samt ekonomisk, teknisk och yrkesmässig
kapacitet, dels genom att utvärdera
leverantörerna utifrån ett antal kriterier.
Urvalskriterier får enbart tillämpas
vid ett första urval av leverantörer.
Samma urvalskriterier får inte
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användas i samband med tilldelning
av kontrakt. Dvs urvalskriterierna och
utvärderingskriterierna får inte vara samma.
Utvärderingskriterierna ska vara direkt
relaterade till det aktuella anbudet och
avgöra tilldelningen.
I ett öppet förfarande sker utvärdering av
urvalskriterier och utvärderingskriterier
i samma steg i processen, medan det i
exempelvis konkurrenspräglad dialog (som
beskrivs närmare i kapitel 5.1) är viktigare
att tydligt skilja dessa åt.

4.4 Utvärderingsmodell
En utvärderingsmodell kan designas på
en mängd sätt, där det finns två grunder
för tilldelning: antingen lägsta pris eller
ekonomiskt mest fördelaktiga pris. Inom
MT/IKT-programmet har en så kallad
absolut monetär modell använts, där
utvärderingsmodellen beskriver hur
utvärderingen av utvärderingskriterierna
kommer att ske och vilken uppfyllnad som
krävs för att erhålla en viss poängsättning.
Genom utvärderingsmodellen kan man
sedan räkna ut vilket anbud som är
ekonomiskt mest fördelaktigt och som
därmed tilldelas kontraktet. De i anbuden
angivna priserna kommer inte att
relateras till varandra utan varje anbuds
jämförelsepris räknas fram utan oberoende
av andra anbudsgivares pris. Detta beskrivs
mer ingående i kommande kapitel.
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4.4.1 Utveckla en utvärderingsmodell
När en absolut monetär utvärderingsmodell
tas fram behöver den beställande
organisationen värdera hur mycket
utvärderingskriterierna är värda i relation
till varandra. Det vill säga i förhållande till
varandra och totalpriset. Detta är ganska
enkelt att göra procentuellt men givet att
det i slutändan ska kopplas monetära belopp
till respektive utvärderingskriterium så
uppstår utmaningar. T ex uppstår frågan
för oss om hur mycket en viss funktion
eller kvalitet är värt för oss. Ytterligare en
fråga som infinner sig är med hur mycket
en anbudsgivare ska kunna vinna över en
annan med hjälp av kvalitet (om priset är
lika). När vi måste sätta dessa belopp vet vi
inte vad leverantörernas priser kommer att
bli.
Några nyckelfrågor för att komma fram till
detta är exempelvis:
1. Vilka utvärderingskriterier ska användas?
2. Med vilken skala ska utvärderingen av
respektive utvärderingskriterium ske?
3. Hur ska kriterierna viktas och vilka belopp
sätts till varje kriterium för att räkna fram
jämförelsepris?
Baserat på detta kan ett jämförelsepris
räknas ut. Priset kan räknas ut på flera
olika sätt, men det är viktigt att värdet
på alla utvärderingskriterier anges
i förfrågningsunderlaget, så att alla
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anbudsgivare kan bilda sig en uppfattning
om vad som krävs för att lämna bästa
möjliga anbud. En vanlig modell för att
beräkna jämförelsepris är exempelvis:
Jämförelsetal = Totalpris + Prispåslag för
kvalitetskriterier
Prispåslag för kvalitetskriterier beräknas
i förhållande till i vilken grad anbudet
uppfyller kraven. Ett anbud som uppfyller
maximal poäng får inget prispåslag. Det
maximala prispåslaget för kvalitetskriterier
fastställs i förfrågningsunderlaget.
Ytterligare ett tillvägagångssätt är att göra
tvärtom dvs beräkna prisavdrag istället.
Andra viktiga aspekter att analysera när en
utvärderingsmodell tas fram är:
1. Behövs en fysisk utvärdering göras?
Den beställande organisationen ska
enbart fysiskt utvärdera sådant som
motsvarar den leverans som offereras.
En fysisk utvärdering kan medföra en
ökad överklagansrisk, exempelvis om
man utvärderar en framtida teknik. Man
bör därför väga nyttan med den fysiska
utvärderingen mot den förhöjda risken
för överprövning.
2. Ska poängsättningen vara linjär eller
exponentiell? Den linjära poängskalan
är beprövad, men skillnader i
poängsättning mellan leverantörer
får mindre effekt än vid exponentiell
poängsättning. Den exponentiella
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poängsättningen kan vara intressant
om den beställande organisationen
har särskilda utvärderingsområden
som man vill lyfta upp. Exponentiell
poängsättning är dock mindre beprövad
och kontroversiell, och kan innebära en
högre risk för överprövning.
3. Vill man använda en absolut eller
relativ modell? En absolut modell
innebär att man inte relaterar anbuden
till varandra. Utvärderingen beror
därmed inte på andra anbud. En
utmaning med en absolut modell är dock
att det blir svårt att bestämma nivåer
för avdrag eller påslag som motsvarar
kvaliteten. I en relativ modell relaterar
anbuden till varandra. Utvärderingen
beror därmed av andra anbud. Pris
och kvalitet vägs då mot varandra. En
utmaning är att den relativa modellen
kan anses vara oförutsägbar då
modellen är beroende av de anbud som
kommer in, och kan riskera att vid en
överprövning bedömas inte uppfylla
LOUs grundläggande principer, särskilt
den om öppenhet.
Arbetet med att ta fram en
utvärderingsmodell kan vara ett komplext
och tidskrävande arbete. Arbetet behöver
påbörjas tidigt och itereras flertalet
gånger i organisationen för att säkerställa
att utvärderingsmodellen utvärderar
rätt saker. Här kan det underlätta om
utvärderingsmodellen kan kopplas direkt
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till det syfte och mål som sattes upp med
upphandlingen inom ramen för förstudien.
Viktigt att hålla ordning på i arbetet med
utvärderingsmodellen är också att samma
information inte får utvärderas på två
olika ställen. Det här är en bra metod
som underlättar för såväl beställande
organisation som för leverantörer då all
efterfrågad information lätt kan sorteras in i
separata utvärderingsområden.
En komplexitet som flera av
upphandlingarna inom MT/IKT-programmet
har stött på, är att hitta en bra balans
mellan utrustning och tillhörande
servicetjänster. Tillhörande servicetjänster
kan dessutom relatera till andra avtal, vilket
kan få konsekvenser för prisbilden. Slutligen
behöver ofta avvägningar göras avseende
hur kompletteringar/uppgraderingar ska
köpas, samt om de kommer att vara dyra
och omfattande.

4.4.2 Att utvärdera innovation
I ett innovationsarbete är det viktigt att
säkerställa att innovationsaspekter kommer
värderas i utvärderingsmodellen. Detta
kan göras på en mängd olika sätt beroende
på vilka innovationsmöjligheter som har
identifierats inom ramen för förstudien samt
när i tiden innovationer uppkommer.
Nedan följer ett exempel från MT/IKTprogrammet, där möjligheten till framtida
innovationspartnerskap utvärderades med
följande krav:
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Område

Beskrivning

Instruktion till anbudsgivare

Utvärderingen baseras på

Fokusområden

Vid sin bedömning av kriteriet
kommer NN att fästa avseende vid
föreslagna fokusområden och hur
de befrämjar NN:s visioner.

Anbudsgivaren ska beskriva:

•

•
•
•
•
•

Insikt i vad som
krävs för ett
framgångsrikt
partnerskap

Vid sin bedömning av kriteriet
kommer NN att fästa avseende
vid i vilken utsträckning
Anbudsgivarens beskrivning av
partnerskapet visar på:

•
•
•
•

Erbjuden
organisation

Insikt i vad som krävs för att
åtaganden ska kunna utföras.
Insikt i vad som krävs för ett
framgångsrikt partnerskap.

•

Varför de föreslagna
fokusområdena är intressanta.
Vad målet skulle vara för
en utveckling av föreslaget
fokusområde.
Leverantörens kompetens inom
fokusområdena; samt
Mål och vision för utvecklandet
av kompetens och förmågor
inom fokusområdena.

Anbudsgivaren ska beskriva vad
de anser krävs för att åtaganden
ska kunna utföras, vad som krävs
för ett framgångsrikt partnerskap,
vad som krävs för styrningen av
sin egna organisation och hur man
ser att parterna ska samverka i
innovationsprocessen.

Insikt i vad som krävs för
styrning av egen organisation;
samt

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Hur man ser att
parterna ska samverka i
innovationsprocessen

Vid sin bedömning av kriteriet
kommer NN att fästa avseende
vid:

•

Vilka fokusområden som
leverantören vill föreslå till
innovationspartnerskapet.

•
Anbudsgivaren ska beskriva den
erbjudna organisation som är
tillgänglig partnerskapet.

I vilken utsträckning
Anbudsgivarens erbjudna
organisation har den storlek,
utbildning, erfarenhet och
övrig kompetens som krävs för
att Anbudsgivaren ska kunna
utföra sina åtaganden; samt
I vilken utstäckning
Anbudsgivarens erbjudna
organisation säkerställer
tillgång till nyckelindivider
inom FoU och innovation
hos huvudleverantören och
underleverantörer så att
uppställda målsättningar kan
uppnås i relevanta delar.

•
•

•

•

Hur väl de föreslagna
fokusområdena kan hjälpa NN att
nå upp till sina visioner.
Hur man ser att parterna ska
samverka i innovationsprocessen
i de olika fokusområdena.
Hur utvecklingen av
huvudområdet skulle främjas av
utvecklingen av fokusområdet.
Fokusområdenas
innovationsgrad; samt
Hur relevanta och genomförbara
fokusområdena är för NN.

Koncept kring utbildning och
kunskapsöverföring för bl.a.
brukare, tekniker och eventuell
övrig personal.
Etablering av en gemensam
målbild.
Förståelse för organisationens
och verksamhetens vardag.
Säkerställande av kontinuitet vid
krav på kompetensförändringar.
Uthållighet under avtalets längd
och långsiktighet.
Kontinuerligt arbete för
gemensamma ständiga
förbättringar; samt
Metoder och modeller för
idégenerering.
Nyckelkompetenser som krävs för
innovationspartnerskapet.
Minimering av omsättning
av nyckelkompetenser och
säkerställande av fullgod
överlämning om detta sker.
I vilken utsträckning
Anbudsgivaren säkerställer att
Karolinska Universitetssjukhuset
får ta del av såväl internationella
experter lokalt som relevanta
experter inom Anbudsgivarens
organisation; samt
I vilken utsträckning
Anbudsgivaren säkerställer
kompetens på utbildare.

Tabell 5: Exempel på hur man utvärderar framtida innovationspartnerskap.
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Erfarenheten från att utvärdera
innovationspartnerskap ur detta perspektiv
är alltså att det är av största vikt att
utvärdera leverantörernas styrkor inom
föreslagen organsation, i detta fall är
det en samarbetspartner som söks. En
vanlig reaktion från leverantörerna är att
redovisa forskningsresultat och interna
innovationsprocesser. Men ur MT/IKTprogrammets perspektiv har det snarare
varit viktigt att utvärdera den organisation
leverantörerna vill erbjuda till partnerskapet
och hur de ser på detta. Genom att
utvärdera hur leverantörerna ser på det
kommande partnerskapet läggs fokus på
vad som ska skapas framgent.
Den beställande organisationen
kan känna sig ovan att utvärdera
innovationspartnerskap på detta sätt.
Återigen blir det förberedande arbetet
med förstudie och organisationens egen
definition av innovation viktigt. Detta
beskrivs mer ingående i kapitel 3.
Det kan också diskuteras hur stor tyngd
kraven kopplade till innovation bör ha i den
totala vikten av poäng. Inom ramen för
MT/IKT-programmet har 10-20 procent
använts i ett par projekt och högre i andra.
Här ska den beställande organisationen
vara medveten om risken att en leverantör
som inte har fått höga poäng just för
partnerskapet kan tilldeles kontraktet. En
uppdelning av hur partnerskapet regleras
på övergripande nivå, och en komplettering
med efterföljande projektavtal är därför att
föredra. Detta finns beskrivet i kapitel 6.
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4.5 Förfrågningsunderlag
Oavsett vilken typ av krav den beställande
organisationen vill använda så samlas
samtliga krav i en kravspecifikation som del
av ett förfrågningsunderlag.
Kravspecifikationen kan dock vara utformad
på olika sätt och kan också paketeras som
en del i själva avtalet som i sin tur kan
vara en del av förfrågningsunderlaget.
Förfrågningsunderlaget kan även innehålla
både avtal, anbudsinbjudan och flertalet
bilagor. Några bilagor kan vara direkt
kopplade till kravformuleringen.
En viktig aspekt av förfrågningsunderlaget
är att förse leverantörerna med relevant
information så att de kan besvara
anbudet. Det är viktigt att den beställande
organisationen inte förutsätter att
leverantörerna ska ha insyn i verksamheten,
eller förväntar sig att de kan uppskatta
kapacitet. Här behöver den beställande
organisationen göra förarbetet själv
och förse leverantörerna med korrekt
information – så att alla får möjlighet att
bilda sig en uppfattning om hur man lämnar
bästa möjliga anbud.
Förfrågningsunderlaget är också ett viktigt
”säljdokument” från den beställande
organisationens sida. Det behöver
tydliggöra och konkretisera den beställande
organisationens värdeerbjudande till
leverantörerna för att säkerställa så bra
anbud som möjligt.
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Det är vidare viktigt att förfrågningsunderlaget gör det enkelt för leverantörer
att lämna in anbuden. Praktiska tips för att
hantera detta är att:
• Tydligt ange vilken information som
efterfrågas och vad dokumenten som
anbudsgivaren lämnar in ska heta.
• Styra hur och var i dokumenten
anbudsgivarna ska svara med hjälp av
tydliga svarsmallar, för att minska risken
för utspridda svar. Detta sparar tid och
resurser under prövning och utvärdering
och minskar risken för överprövning.
I en innovationsupphandling är det också
viktigt att ta hänsyn till följande:

• Ha en god förståelse för vilka
intressenter och beslutsgrupper som
förfrågningsunderlaget behöver stämmas
av med och sätta en tydlig plan för
avstämningar.
Slutligen är det viktigt att säkerställa tid för
kvalitetssäkring av förfrågningsunderlaget,
eftersom detta ofta är omfattande.
Dessutom är det många olika kompetenser
inom den beställande organisationen som
är involverade och som bör ge synpunkter.
Det behövs därför en gemensam tidsplan
för kvalitetssäkring som alla måste arbeta
efter. En mer detaljerad beskrivning av hur
organisationen kring projektet bör se ut
finns beskrivet i kapitel 7.1.

• Säkerställa att uppfyllandet av de
obligatoriska kraven innebär en lösning
som är godtagbar för upphandlande
enhet.
• Väga förväntade prisdrivande effekter
av övriga krav mot positiva effekter som
uppfyllandet av dessa krav förväntas ge.
• Vara tydlig med fördelarna med ett
innovationspartnerskap för att göra
upphandlingen så attraktiv som möjligt för
anbudsgivaren.
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5. Utveckla innovationer
genom upphandling

Det tredje steget i innovationsmetodiken är att utveckla
innovationerna genom att använda innovationsupphandling
som strategiskt verktyg.

Projektmetodik:

Projektslut

Förstudie

Upphandling

Installation

Teknisk
driftsättning

Utbildning och
överlämnande

Klinisk
driftsättning

Innovationsmetodik:

Drift och
användning

Identifiera
innovationer

Kravställ
innovationer

Utveckla
innovationer
genom
upphandling

Utveckla innovationer genom partnerskap

Bild 8: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik – utveckla innovationer genom
upphandling.
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Det övergripande syftet med
innovationsupphandling är att göra det
möjligt för myndigheter och offentliga
aktörer att medverka till att skapa en
marknad för produkter, tjänster, processer
eller arbetssätt som för närvarande
inte finns tillgängliga för att möta deras
identifierade behov.
Innovationsupphandlingen kan bestå i
att upphandla nya sätt att arbeta med
existerande och/eller nya produkter
och tjänster samt incitament som ökar
leverantörers involvering över livscykeln.
Tanken är att möjliggöra för leverantörerna
att involveras tidigt i processen i syfte att
dela kunskap och erfarenheter samt fördela
ansvar och risker på rätt sätt. Detta blir
också mer attraktivt för leverantörer att
investera i beställaren för att utveckla nya
produkter och nya arbetssätt.
För MT/IKT-programmet har
innovationsupphandling inneburit att
medicinskteknisk utrustning behöver
tillgodose de behov som finns i
verksamheten i dag samtidigt som den
måste säkras utifrån den medicinska
och tekniska utveckling som förväntas
ske en längre tid framöver. Detta kan
innebära att det redan från början
upphandlas ny teknik eller nya tjänster
som tillgodser dagens och morgondagens
behov. Det kan också innebära att inom
ramen för ett leverantörspartnerskap
(innovationspartnerskap) tillsammans med
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leverantör utveckla ny teknik, nya arbetssätt
eller nya processer. Tanken är även att
innovation ska innebära kostnadseffektivitet
initialt och över tid, det vill säga att få “mer
för mindre”. I innovationspartnerskapet
skapas en närhet mellan beställare och
leverantör i just behovsanalyser. Det
genererar värde för båda parter, till exempel
i form av ökad patientnytta/värde till lägre
kostnad eller snabbare kommersialisering
av nya produkter. Kompetens och kreativitet
kan nyttjas från båda parter. Även det totala
risktagandet minskar för såväl beställare
som leverantör utan att affärsmässigheten
minskar.
Upphandlingskostnaden är oftast högre
för innovationsupphandlingar än för
traditionella upphandlingar då arbetet under
förstudie och under själva upphandlingen
ofta är mer omfattande. Syftet med
dessa initiala satsningar, exempelvis i
fallet konkurrenspräglad dialog, är att
genom samverkan med leverantörer
öka möjligheten till innovationer, och
minska risken för felaktiga anbud från
leverantörerna. Genom involveringen
kan också risker hanteras och elimineras,
vilket kan ge sänkta kostnader för
utrustningen men också under hela
kontraktstiden. Potentiella framtida nyttor
(innovationer), bland annat ny teknik och
processer, identifieras och kategoriseras
för att säkerställa maximalt värde av den
upphandlade produkten eller tjänsten.
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Nyttorna kan vara både monetära och ickemonetära mervärden i form av exempelvis
infrastruktur för förbättring av patientnytta,
mer kvalitet i processer och arbetssätt samt
kontinuerlig utveckling av nya tekniska
lösningar över tid. Förutom att de initiala
Traditionell
upphandling

priserna ofta blir lägre, blir ofta den årliga
servicekostnaden också lägre än vanligt.
Detta kallas ofta för uppkommen affärsnytta
eller ”bästa totalekonomi över tid”.

Innovationsupphandling

Upphandlingsfas

Förstudiekostnad

Upphandlingskostnad

Kontraktstid

Kostnad

Förberedelser

Mervärden

Mervärde

Grundinvestering

Årlig servicekostnad

Bild 9: Ett illustrativt exempel på skillnader i kostnad och mervärden mellan traditionell upphandling och
innovationsupphandling.

5.1 Konkurrenspräglad dialog
Som har beskrivits i kapitel 3 så kan i
princip alla förfaranden i LOU användas för
att genomföra innovationsupphandling.
Inom MT/IKT-programmet har primärt
konkurrenspräglad dialog och förhandlat
förfarande använts när särskilt hög
innovationsgrad förekommit. I detta kapitel
kommer MT/IKT-programmets metodik kring
och erfarenheter av konkurrenspräglad
dialog att presenteras.
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Konkurrenspräglad dialog kan användas
vid hög grad av innovation och komplexitet,
till exempel kring tekniska, finansiella eller
juridiska omständigheter. Beställaren har
som utgångspunkt en idé om vad som
ska uppnås med upphandlingen, men kan
inte på egen hand formulera detta som
funktionskrav i ett förfrågningsunderlag.
Det ska inte bero på okunskap som
funktionskraven inte kan formuleras utan
det ska fastställas att det är objektivt svårt
att utan inblandning från leverantörerna
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precisera och formulera lösningen.
Konkurrenspräglad dialog ger den
beställande organisationen möjligheten att
bjuda in utvalda leverantörer till en dialog
under absolut sekretess, för att diskutera
hur lösningen kan designas och formuleras
för att nå målbilden. Efter dialogerna kan
beställaren begära ett indikativt anbud
från dialogparterna i syfte att testa sina
hypoteser om hur förfrågningsunderlaget
kan utformas. Efter dialoger och indikativt
anbud har beställaren tillräckligt med

Identifiera innovationer

Kravställ innovationer

kunskap och information för att kunna skriva
förfrågningsunderlaget och slutliga anbud
kan begäras.
Att genomföra en upphandling på detta
sätt har flera för- och nackdelar. För en
redogörelse av dessa, se kapitel 5.1.4.
Övergripande kan dock sägas att genom
konkurrenspräglad dialog uppstår en
iterativ process av kravställningen som kan
beskrivas med följande bild:

Utveckla innovationer
genom upphandling

Utveckla innovationer
genom partnerskap

Bild 10: Kravställningen i konkurrenspräglad dialog är en iterativ process.

Processen för konkurrenspräglad dialog
kan beskrivas med följande steg (för

Upphandlingsförberedelse

den övergripande processen för ett
upphandlingsprojekt, se även kapitel 3.6):

Prekvalificering

Genomföra dialog

Bild 11: Process för genomförande av konkurrenspräglad dialog
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5.1.1 Upphandlingsförberedelse
Det första steget i den konkurrenspräglade dialogen är upphandlingsförberedelser.

Upphandlingsförberedelse

Prekvalificering

Genomföra dialog

Bild 12: Process för genomförande av konkurrenspräglad dialog - upphandlingsförberedelse.

I förberedelserna av den
konkurrenspräglade dialogen väljer
beställaren hur specifik eller öppen dialogen
ska vara. Kammarkollegiet beskriver två
alternativ:
• Dialogen/dialogområdet bygger på en
lösning som beställaren föredrar och
har specificerat i förväg. Lösningen som
dialogen ska utgå ifrån konkretiseras så
långt som möjligt. Här är det viktigt att
inte begränsa alternativa lösningar och
innovationsmöjligheter. Exempel: Nacka
kommun upphandlade vägförbindelse
inklusive bro och tunnel.

Upphandlingsförberedelse

• Dialogen/dialogområdet bygger på
beställarens övergripande behov.
Endast övergripande beskrivning
av verksamhetens krav och behov
görs inför dialog. Exempel: Sollefteå
kommuns upphandling av bad- och
friskvårdsanläggning. Krav ställdes endast
på dimensionering av bassäng och årligt
antal besökare.

5.1.2 Prekvalificering
Det andra steget i den konkurrenspräglade
dialogen är en prekvalificering.

Prekvalificering

Genomföra dialog

Bild 13: Process för genomförande av konkurrenspräglad dialog -prekvalificering.
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Eftersom en konkurrenspräglad dialog
tar mycket tid i anspråk, är det brukligt
att selektera ut anbudsgivarna i en så
kallad prekvalificering. Prekvalificeringen
baseras på en bedömning av företaget
och inte ett förslag på lösning. Syftet med
prekvalificeringsstadiet är att redan från
början utesluta de leverantörer som inte
kommer att ha möjlighet att genomföra
uppdraget. Genom att göra detta undviker
man att slösa leverantörernas och
verksamhetens tid i onödan. Fokus under
den konkurrenspräglade dialogen kan i
stället läggas på att utarbeta lösningar
och utvärdera hur väl dessa möter den
beställande organisationens mål och krav.
En prekvalificeringsfas är vanligtvis
centrerad kring säkerställande av:
• Leverantörens ekonomiska ställning och
kapacitet samt bevis på denna
• Teknisk kapacitet
• Eventuell tillgång till andra företags
kapacitet
• Leverantörens yrkeskunnande
• Standarder för miljöledning.
Urvalskriterierna bör vara tydligt
angivna − antingen i annonsen eller i
underlaget med frågor som ska besvaras
inför prekvalificeringen. Praxis är att
i dokumentet med urvalskriterierna
tydliggöra hur dessa kommer att värderas.
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Annonseringen av upphandlingen resulterar
i att minst 3 leverantörer bjuds in till dialog.
Om färre än tre anbudssökande ansöker
till upphandlingen, eller om färre än tre
klarar prekvalificeringskraven, kan dock
färre än tre bjudas in. Det viktiga är att inte
anbudsgivarna vet hur många de är. Så
länge antalet är okänt förutsätts konkurrens
föreligga.
För att åstadkomma god konkurrens
är det viktigt att projektet och
upphandlingsprocessen beskrivs på ett
sätt som är attraktivt för marknadens
leverantörer. Kostnaden för att delta
i upphandlingsprocesser har blivit ett
ökande bekymmer för många leverantörer
och även större företag tänker noga
igenom sina möjligheter innan de deltar
i en upphandling. Företagen blir därför
alltmer selektiva i sina anbudsprocesser.
För den beställande organisationen blir
det därför allt viktigare att tydliggöra
incitamenten för upphandlingen till
potentiella anbudssökande för att skapa
en god konkurrenssituation. Viktigt i
detta sammanhang är att den beställande
organisationen kan demonstrera goda
förberedelser, engagemang samt goda
möjligheter att genomföra en effektiv
och strukturerad upphandlingsprocess.
Självklart är även en beskrivning av
projektets fundamentala förutsättningar av
stor vikt.
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Prekvalificeringen består av följande steg:
1. Publicering av ansökningsinbjudan
2. Ansökningsperiod och prekvalificering
3. Inbjudan till dialog skickas till
kvalificerade leverantörer.
Syftet med ansökningsinbjudan är att:
• Ge leverantörerna möjlighet att
komma in med ansökan om att delta i
upphandlingen.
• Marknadsföra upphandlingen i syfte att
skapa ett intresse för upphandlingen.
• Fånga intresse från relevanta
leverantörer.
• Ge tillräcklig information för att
leverantörer ska förstå vad som krävs för
att genomföra leveransen.
• Ge övergripande information om
upphandlingsprocessen och de
tilldelningskriterier som kommer att
nyttjas.
• Vara ett första steg i prekvalificeringen.
Upphandlingen måste annonseras i en
allmänt tillgänglig databas i EU eller i annan
form som leder till effektiv konkurrens.
Annonsen bör innehålla:
• Beskrivning av den beställande
organisationens krav och behov (om dessa
inte framgår i ett beskrivande dokument).
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• Att upphandlingen sker via
konkurrenspräglad dialog.
• Vilka kriterier som kommer att användas
för utvärdering av anbud.
• Kriterierna måste beskrivas på en
övergripande nivå, medan sättet de
ska utvärderas på kan beskrivas mer
detaljerat senare (exempelvis i inbjudan
eller i förfrågningsunderlaget). Utförligare
information om hur man kan kravställa
inom ramen för innovationsupphandling
finns i kapitel 4.
• Eventuella underkriterier till de statuerade
utvärderingskriterierna behöver inte
anges i annonsen, men måste delges
innan finala anbud lämnas in.
• Huruvida det finns en intention att
begränsa antalet deltagare i dialogen.
• Antalet deltagare i dialogen ska anges och
sättet som dessa ska selekteras ut på.
• Huruvida det finns en intention att under
dialogen successivt reducera antalet
lösningar (och i praktiken anbudsgivare).
• Huruvida flera slutliga anbud med
alternativa lösningar får lämnas in av
leverantörerna.
• Sista dag för att lämna in anbudsansökan
(minst 37 dagar efter annonsering).
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5.1.3 Genomförande av dialog
Det tredje steget i den konkurrenspräglade dialogen är att genomföra själva dialogen.

Upphandlingsförberedelse

Prekvalificering

Genomföra dialog

Bild 14: Process för genomförande av konkurrenspräglad dialog - genomföra dialog.

Efter prekvalificeringen upprättas en
inbjudan och tidplan för dialog för de
anbudsgivare som valts ut. Inför dialogen
får anbudsgivarna ett så kallat beskrivande
dokument, vilket innefattar en beskrivning
av upphandlingsobjektet, bakgrund
och förutsättningar för upphandlingen.
Dokumentet listar även vilka fokusområden
dialogen kommer att ha, det vill säga
vilka utgångspunkterna kommer vara för
dialogen. Kraven som formuleras här är
en del i dialogprocessen. Anbudsgivarna
får genom dialogen möjlighet att ge sina
kommentarer på kravformuleringen.
I en konkurrenspräglad dialog finns
möjligheten att använda indikativa anbud
från anbudsgivarna. Detta kan med fördel
användas för att få in indikativa priser
och annan kvantitativ information. En
dialog bör även föras med anbudsgivarna
om de indikativa anbuden efter att de är
inlämnade. Kravbilden kan då optimeras i
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förhållande till priset, till exempel genom
att ta bort prisdrivande krav eller göra
om dessa till utvärderingskriterier. Vidare
kan riskfördelningen mellan parterna
optimeras, för att få en så bra upphandling
som möjligt. Flera fördelar finns ur ett
innovationsperspektiv, bland annat goda
möjligheter att testa nya och innovativa
krav mot leverantörerna och stämma av
vilka gränser som leverantörerna kunde
utmanas i kring dessa. Flera indikativa
anbudstillfällen kan genomföras inom ramen
för en dialog. Det tar dock tid och kraft
för alla inblandade att delta i detta. Ingen
dialogpart är dock tvingad att lämna in
indikativt anbud. För att leverantörerna ska
kunna utforma lämpliga indikativa anbud
bör förfrågningsunderlaget ha kommit en
bra bit på vägen innan det lämnas ut, och
det ska finnas ett syfte med de punkter man
efterfrågar feedback på.
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Verksamhet, Projektgrupp, Ledning
Komplettering 
Utvärdering
Nya underlag

Dialogförberedelse

Indikativt
bud

Dialog

Dialogförberedelse

Komplettering
Utvärdering
Nya underlag

Analys och
utvärdering
Dialog

Vidareutv.
förslag på
lösning

Förslag på
lösning

FFU

Anbud

Leverantörer

Bild 15: Processen för konkurrenspräglad dialog – genomföra dialog.

Dialogen syftar övergripande till att:
• Identifiera och besluta om den lösning
som bäst tillgodoser den beställande
organisationens behov.
• Alla aspekter av kontraktet får diskuteras.
• Dock kan den beställande organisationens
välja att inte diskutera alla aspekter utan
endast utvalda delar.
• Centralt genomgående är att säkerställa
lika behandling mellan de olika
anbudsgivarna.
• Exempelvis får inte information
distribueras på ett sätt som inte
behandlar alla anbudsgivare lika
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• Information lämnad i dialogen (exempelvis
avseende olika anbudsgivares tilltänkta
lösning) får inte föras emellan de olika
anbudsgivarna utan anbudsgivarnas
medgivande. Absolut sekretess råder.
• Dialogen pågår till dess att en lösning
som tillgodoser den beställande
organisationens behov har identifierats.
• Förutom de övergripande principerna
som gäller för offentlig upphandling (se
kapitel 11.1) finns få formella krav på hur
dialogen får genomföras.
• Den beställande organisationen har därför
stora friheter att utforma processen
på ett sätt som är anpassat efter det
specifika projektet.
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Dialogen kan generellt ha två utgångspunkter: rådgivande eller utredande.
Tillvägagångssättet kan variera beroende på frågeställningens karaktär.
Rådgivande

Utredande

• En rådgivande utgångspunkt innebär att

• Att ta en utredande utgångspunkt ger ett mer

dialogen utgår ifrån en preliminär lösning
som är utformad av den beställande
organisationen

• Denna preliminära lösning presenteras initialt
i dialogen och modifieras och vidareutvecklas
därefter i dialog med anbudsgivarna

• Detta tillvägagångssätt möjliggör för den
beställande organisationen att styra dialogen
till att handla om en lösning och hur denna
ska implementeras snarare än olika lösningar
från olika leverantörer

• Metoden används med fördel i de fall
den beställande organisationen har en
uppfattning om vilken typ av lösning som den
eftersöker

öppet tillvägagångssätt där leverantörer får
möjlighet att föreslå lösningar

• Tillvägagångssättet utgår ifrån den
beställande organisationens målsättningar
och behov

• Metoden förutsätter inte att den beställande
organisationen ska ha utvecklat några
element av lösningen när dialogen initieras

• Dialogen startar vanligtvis med att
leverantörerna får utveckla utkast till
lösningar som sedan diskuteras och
modifieras löpande

• Metoden används med fördel när den
beställande organisationen inte har
någon uppfattning om vilka lösningar som
marknaden har att erbjuda

Tabell 6: Dialogens två utgångpunkter – rådgivande respektive utredande.

Ämnen som kan vara relevanta att behandla
inom ramen för en dialog kan bland annat
vara:
• Utformning av tekniska detaljer
• Service och tillgänglighet
• Fördelning av ansvar mellan parterna
• Vad är kostnadsdrivande?
• Första och andra servicenivå
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• Tillgänglighetsnivåer
• Innehåll i innovationspartnerskap
• Inom vilka konkreta områden är
potentialen för samarbete störst?
Detta kommer variera mellan
leverantörerna.
• I vilken form skulle samarbetet ske?
• Utformning av betalningsmodell

Ett samarbete mellan EY och Karolinska Universitetssjukhuset, delfinansierat av VINNOVA

• Stöd vid implementering
• Vilket ansvar kan leverantören ta?
• Vad driver kostnader?
• Utbildning
• Vilken utbildning lämpar sig för
personal?
Beroende på om beställaren önskar
genomföra dialogen ”rådgivande” eller
”utredande” kan antingen dialogen
ses som ett sätt att diskutera fram ett
förfrågningsunderlag utifrån ett tänkt
lösningsförslag som beställaren tagit
fram eller så får dialogparterna lämna in
lösningsförslag som sedan ett efter ett
reduceras. Det kallas för att beställaren
väljer att reducera antalet lösningar
successivt. Under dialogens genomförande
kan den beställande organisationen välja
att reducera antalet potentiella lösningar i
successiva steg.
Om den beställande organisationen vill ha
möjligheten att successivt reducera antalet
lösningar måste detta anges i annonsen
eller i det beskrivande dokumentet.
Det finns ingen standardmetod för att
reducera antalet lösningar under dialogens
gång, utan metoden måste utformas för att
passa det specifika projektet. Reduktionen
ska dock baseras på de utvärderingskriterier
som används för upphandlingen.
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Vanligt är att dialogens deltagare skriftligen
får delge den beställande organisationen
sina tentativa lösningar i vissa steg i
dialogprocessen. Därefter utvärderas
lösningarna utifrån samtliga eller delar av
definierade utvärderingskriterier. Baserat
på denna utvärdering kan lösningar
selekteras bort.
Det finns ingen förutbestämd tidpunkt då
dialogen avslutas. Utrymmet att justera
anbuden efter att slutliga anbud har lämnats
till den beställande organisationen är litet.
Efter sista dialogfasen avslutas dialogen
och förfrågningsunderlaget annonseras till
dialogparterna. Förfrågningsunderlaget
bygger dels på dialogens resultat, dels på
övriga krav på utrustning och system som är
nödvändiga för att förfrågningsunderlaget
ska vara fullständigt.
Den beställande organisationen
utvärderar anbuden i enlighet med de
utvärderingskriterier som har preciserats
i annonsen eller i det beskrivande
dokumentet. Kontraktet ska tilldelas det
”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”,
vilket beskrivs mer ingående i kapitel 4.4.
Dialogfasen kan vara resurskrävande
och kräva ny kompetens hos både den
beställande organisationen och de
medverkande leverantörerna. Mer om detta
presenteras i kapitel 5.1.4.
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5.1.4 Erfarenheter av
konkurrenspräglad dialog
Inom MT/IKT-programmet har
konkurrenspräglad dialog varit aktuellt
inom sju olika upphandlingar, bland annat
vid upphandling av cyklotron samt bild- &
funktionsutrustning. Flera erfarenheter kan
konstateras:
• Hög innovationspotential: Dialogerna
gjorde att krav kunde stretchas och
nya krav kunde testas. Innovativa
avtalsformer, samarbetsformer och
arbetsprocesser kunde diskuteras och
värderas under dialogerna. Det har också
varit tydligt att lösningar som projekten
inte har varit medvetna om har kommit
fram med hjälp av dialogerna. Förfarandet
ledde också till en hög grad av skallkrav
trots en hög grad av innovation. En
lärdom är dock att innovationer inte
uppstår av sig själv bara för att en
innovationsupphandling genomförs. Som
beskrivet tidigare i denna metodbok krävs
ett målmedvetet innovationsarbete med
en etablerad innovationsmetodik, där
innovation kan möjliggöras och realiseras
genom olika steg och verktyg. Att förlita
sig på att innovation uppstår enbart
genom en dialog med leverantörerna är
med andra ord inte tillräckligt.
• Hög informationsgrad: Förfarandet
gjorde även att förväntningar kunde
kalibreras mellan leverantörer och
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beställande verksamhet, och att
informationsassymmetri kunde arbetas
bort. Båda parter fick en större förståelse
för varandras behov och utgångspunkter.
Detta gjorde i förlängningen att projekten
fick bättre förståelse för riskpremier
och kostnadsdrivande faktorer. Detta
uppfattades dock inte enbart som positivt
från leverantörerna, som ser en risk i att
nyanser mellan leverantörerna suddas ut.
En annan erfarenhet är att leverantörerna
har en rädsla för att affärshemligheter ska
komma ut genom dialogerna.
• Hög kvalitet: Förfarandet beskrivs
som ett absolut nödvändigt verktyg
för att nå fram till relevanta och
kvalitativa förfrågningsunderlag för
de komplexa upphandlingarna, och
även för att etablera rätt innehåll,
omfattning och ansvarsfördelning i
innovationspartnerskapen.
• Tids- och resurskrävande: Båda parter
uppfattar förfarandet som tids- och
resurskrävande. De ser att metoden kan
effektiviseras, förkortas och involvera
färre människor. En risk som konstateras
är att mindre bolag eller bolag utan
lokal förankring riskerar att uteslutas
på grund av detta. Leverantörerna
föredrar dock konkurrenspräglad dialog
före exempelvis förhandlat förfarande
som tar färre resurser i anspråk, men
som inte ger samma möjlighet till
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informationsutbyte och höjd kvalitet.
Leverantörerna konstaterar att det finns
en risk att resurskrävande förfaranden,
såsom konkurrenspräglad dialog, utarmas
som metod över tid om det blir mer
resurskrävande än vad värdet motiverar
för leverantörerna. Det finns en risk att
leverantörer helt enkelt väljer att inte
delta i en konkurrenspräglad dialog
om värdet inte är tydligt motiverat.
Leverantörerna uppmuntrar här att
ersättning för nedlagd tid i dialogen
bör utvärderas av den beställande
organisationen. Det har också varit tydligt
att både den beställande organisationen
och leverantörerna har blivit mer vana
vid förfarandet. De leverantörer som har
deltagit i flera upphandlingar och därmed
i flera dialoger har lättare kunnat använda
tillfällena bättre och mer effektivt, och
detsamma gäller verksamheterna. I de
initiala dialogerna tenderade exempelvis
interna angelägenheter att diskuteras,
vilket arbetades bort efter hand.
• Investera för bättre effekt: Även om
förfarandet är tidskrävande, tycker
dock båda parter att det är av vikt att
lägga tid på såväl projektledning och
förberedelser som på efterarbete.
Förberedelseaktiviteter var av yttersta
vikt för att få såväl den beställande
organisationen som leverantörerna på
banan innan dialogerna. Arbetet med
syfte, mål och vision för projektet har
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fungerat som en viktig bas. Det förs
också fram att ansökningsinbjudan
är helt avgörande, eftersom det som
formuleras och efterfrågas här sätter
ramarna för dialogen. Ett gediget
arbete med ansökningsinbjudan inför
dialogerna måste därför prioriteras.
Själva dialogtillfällena behövde också
noggranna förberdelser, så att såväl
beställande verksamhet som leverantörer
får ut mesta möjliga av dialogtillfället.
Tydliga roller från den beställande
organisationen under dialogen har varit
en framgångsfaktor, och framförhållning i
samtliga steg i processen har underlättat.
På samma sätt anges också att tid behövs
både efter dialoger och indikativa anbud,
för att ge möjlighet till djuplodande
analys och möjlighet att uppdatera
förfrågningsunderlaget på de punkter
som har diskuterats. Efter upphandlingen
är det också lämpligt att göra en
uppföljning av processen och resultatet
av upphandlingen. Uppföljningen kan
ske tillsammans med leverantörerna,
inte minst de förlorande, för att ta reda
på vad som gjorts bra och vad som kan
göras bättre till nästa upphandling. Trots
att det i Sverige finns väldigt få fall av
överprövningar där konkurrenspräglad
dialog har använts, är det viktigt att
spara all relevant dokumentation från
upphandlingen om det skulle komma
frågor efteråt.
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• Prissätt innovationsmöjligheterna: Vad
gäller indikativa anbud är erfarenheten
att två stycken är lagom, eftersom fler än
två indikativa anbud uppfattas som alltför
resurskrävande för såväl leverantörer som
beställare. I det första indikativa anbudet
kan större penseldrag utvärderas, och i
det andra hanteras de sista frågetecknen.
Det finns olika erfarenheter om när
indikativa anbud bör genomföras. En
lärdom är dock att förfrågningsunderlaget
ska vara klart i så stor utsträckning som
möjligt även när det första indikativa
anbudet lämnas. Erfarenheten av
indikativa anbud är också att de har
fungerat mycket väl som verktyg för
att utvärdera prisdrivande faktorer
kopplat till innovation. Exempelvis, om
leverantörerna inte har en produkt eller
tjänst som motsvarar upphandlingens
målbild, så kan man genom det indikativa
anbudet få en tydlig signal om vad
den målbilden kostar att utveckla.
Projektet kan då göra en cost-benefitanalys och utvärdera om kostnaden
är värd att inkludera i det slutgiltiga
förfrågningsunderlaget. I samband med
indikativa anbud kan man som beställande
organisation också fundera över om och
hur leverantörerna agerar enligt spelteori
(som beskriver beteenden i samspelet
mellan olika parter). Exempelvis, finns
det anledning för leverantörerna att ge
ett alldeles för högt eller lågt svar på det
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indikativa anbudet? Det kan också finnas
kulturella skillnader om man arbetar med
internationella leverantörer, där vissa helt
enkelt inte vill lämna in indikativa anbud.
• En praktisk utmaning: Projekten
beskriver förfarandet som utmanande
rent praktiskt. Det finns en svårighet
i att kombinera ”våga fråga” med att
styra och kontrollera dialogen. Det har
också funnits en utmaning i att styra vilka
personer som leverantören väljer att
delta med i dialogen. Ett praktiskt tips för
att förenkla den komplexa situation som
dialogen medför, är att gör en lista på vad
som i dag är tydligt respektive otydligt.
Det går då att fokusera på att flytta
punkter från ”otydligt” till ”tydligt” via
dialoger, frågor, indikativa anbud etcetera.
En erfarenhet som leverantörerna för
fram är att det är utmanande för dem att
både personal från FoU-organisationen
och säljorganisationen förväntas delta,
eftersom leverantörerna gärna separerar
dessa två rent organisatoriskt. En annan
praktisk erfarenhet är att man bör vara
lyhörd för att vissa ämnen kanske behöver
behandlas upprepade gånger inom
dialogen.

5.2 Förhandlat förfarande
Som har beskrivits i kapitel 3.6 finns det
ett antal möjliga upphandlingsförfaranden
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för att genomföra innovationsupphandling.
Inom MT/IKT-programmet har primärt
konkurrenspräglad dialog och förhandlat
förfarande använts. I detta kapitel kommer
MT/IKT-programmets metodik kring och
erfarenheter av förhandlat förfarande att
presenteras. Det bör framhållas att det
finns få direktiv kring förhandlat förfarande,
och att nedan beskrivning är MT/IKTprogrammets tolkning.
Förhandlat förfarande ger den beställande
organisationen möjlighet att bjuda in
utvalda leverantörer till förhandling om
de anbud som inkommit. Förfarandet
är ett undantagsförfarande och får
enbart tillämpas i vissa specificerade
fall (se LOU 4 kap 2 §, 5 § och 7 §).
Syftet med förhandlat förfarande är att
kunna anpassa inkomna anbud till de
krav som finns i förfrågningsunderlaget,
och att få fram det bästa anbudet
enligt den utvärderingsmodell och de
tilldelningskriterier som framgår av
förfrågningsunderlaget. Förhandlingen
avser således inte en anpassning av
förfrågningsunderlaget till anbudet.
Den inledande utvärderingen av
anbudet bestämmer i stor utsträckning
omfattningen och innehållet i förhandlingen.
Förhandlingen med respektive anbudsgivare
behöver inte avse samma förhållanden.
Man behöver inte förhandla med alla
anbudsgivare om samtliga förhållanden.
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Man bör för sig själv klargöra syftet med
förhandlingen. Förhandlingarna kommer
sannolikt att omfatta ett eller flera av
följande områden: pris, lösning och/eller
villkor.
Förhandlingen får dock inte avse de delar
av anbudet som avser uppfyllande av
obligatoriska krav (men kan avse hur ett
obligatoriskt krav uppfylls, så länge detta
uppfylls från början). Det föreligger med
andra ord begränsade möjligheter att
ändra i förfrågningsunderlaget − varken
obligatoriska krav, utvärderingsmodell eller
tilldelningskriterier kan ändras. Det går att
ändra icke-obligatoriska krav och villkor
i förfrågningsunderlaget, förutsatt att
ändringen inte är väsentlig. En ändring av
förfrågningsunderlaget ska kommuniceras
till samtliga anbudsgivare.
Att genomföra en upphandling på detta
sätt har flera för- och nackdelar. För en
redogörelse av dessa, se kapitel 3.6.2.

5.2.1 Förbered förhandling
Förberedelser inför förhandlingen kan
exempelvis vara:
• Lägg fast ett förhandlingsschema
med respektive leverantör och kalla till
förhandling.
• Ta fram ett underlag till förhandlingarna
med respektive anbudsgivare som anger
vad förhandlingarna kommer att omfatta.
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• Klargör vilka frågor som kommer
att avhandlas vid respektive
förhandlingstillfälle.

5.2.2 Genomför förhandling
Under själva förhandlingen är det
inledningsvis bra att klargöra:
• Vilka frågor som kommer att omfattas av
förhandlingen.
• Vilka allmänna förutsättningar som gäller
för förhandlingen.
• Att förhandlingen kommer att avslutas
med att den beställande organisationen
begär in ett reviderat och slutligt anbud
som reflekterar förhandlingsresultatet.
Att tänka på under själva förhandlingen är:
• Säkerställ att representanterna från
leverantörerna har vederbörliga mandat.
• En representant från den beställande
organisationen upprättar protokoll från
förhandlingsmötet, som sedan bör skicks
till leverantören som får möjlighet att
justera och skriva under. Observera att
protokoll kan begäras ut som allmän
handling.
• Varje förhandling ska fokusera på det
specifika anbudet i fråga. Bortse med
andra ord från övriga leverantörers anbud
i respektive förhandling.
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• Alla anbudsgivare ska få likvärdig tid
för förhandling, men i praktiken kan
förhandlingarna ta olika lång tid. Ge också
alla anbudsgivare likvärdiga möjligheter
att anpassa anbudet i förhållande till
förfrågningsunderlaget.
• Var försiktig med att godta prismässiga
förändringar om det inte sker
anpassningar av anbudet till kraven i
förfrågningsunderlaget – prisförändringen
kan ses som nytt anbud.
• Ha i åtanke att man måste upprätthålla
grundläggande upphandlingsrättsliga
principer genom hela upphandlingen, det
vill säga även under förhandling, särskilt
likabehandlingsprincipen och principen
om transparens. Detsamma gäller
absolut sekretess som gäller även under
förhandlingen. Det är med andra ord inte
tillåtet att lämna uppgifter om till exempel
antalet anbud, anbudsgivarnas identitet
samt priser och villkor i anbuden.
Efter avslutad förhandling reviderar
leverantörerna sina anbud och slutlig
utvärderingen sker.

5.2.3 Erfarenheter av förhandlat
förfarande
Inom MT/IKT-programmet har förhandlat
förfarande bland annat använts
vid upphandling av sterilteknik och
integrationslösning för operationssalar.
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Generellt anser både MT/IKT-programmet
och involverade leverantörer att förfarandet
ger mer utrymme för innovation än vad
som exempelvis är möjligt i ett öppet
förfarande. Detta för att det är lättare
att diskutera nya lösningar även om det
är i en förhandlingsprocess än att inte
ha någon kontakt alls. Samtidigt kunde
parterna inte utbyta så mycket information
som behövdes, och det konstateras att
konkurrenspräglad dialog potentiellt hade
gett större möjligheter för innovation.
Förhandlingarna kom exempelvis
väl till nytta vid diskussion av
innovationspartnerskapet. Eftersom
förfrågningsunderlaget innehöll en del
otydliga krav, var svaren i anbuden från
leverantörerna ibland också otydliga.
Förhandlingarna fungerade då väl för
att få förtydligade och fördjupade svar
från leverantörerna. Därmed blev det
lättare att utvärdera leverantörernas syn
på innovationspartnerskapet och deras
möjligheter att ingå det på den nivå som
projektet ville.
Både projekt och involverade leverantörer
beskriver dock en osäkerhet kring hur
förfarandet kan användas, och båda
parter har känt sig delvis hämmade av de
legala ramar som gäller för förfarandet.
Framgångsfaktorer för förfarandet
har inte helt kunnat identifieras, trots
gedigna förberedelser och relevant
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kompetens. För att förbättra detta i
kommande upphandlingar bör man i
upphandlingen vara tydlig med vad själva
förhandlingen kan leda till. Att båda parter
gick in med öppenhet och engagemang i
förhandlingarna var också avgörande för ett
framgångsrikt resultat.
Leverantörerna uppger också att ett
väl beskrivet förfrågningsunderlag och
instruktioner inför förhandlingarna
var avgörande för dem, dels för att
kunna använda detta material som
förankringsmaterial internt i sina
organisationer, dels för att förstå vilka
personer som borde delta i förhandlingarna
från deras sida. Väl förberedda frågor från
projektet och information om vad man som
leverantör ska tänka på var också något som
uppfattades som mycket positivt.
Leverantörerna ser dock en risk, precis
som i konkurrenspräglad dialog, att
aktörer utan lokala dotterbolag eller
annan lokal förankring riskerar att inte
kunna delta i upphandlingen. Det krävs
ett lokalt engagemang för att kunna delta
i förhandlingarna på efterfrågat sätt.
Kulturella skillnader kan också spela in
här. Det finns även en risk att alltför små
leverantörer inte kan delta i upphandlingen,
då ett förhandlat förfarande ofta är
mer resurskrävande än en traditionell
upphandling.
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5.3 Alternativa anbud
Alternativa anbud är en metod som gör det
möjligt för den beställande organisationen
att efterfråga flera lösningsförslag
och anbud på ett och samma behov.
Leverantören kan alltså komma in med fler
än ett anbud och en lösning. Alternativa
anbud kan tillämpas inom ramen för alla
upphandlingsförfaranden. Det måste dock
klart och tydligt framgå i annonsen om
alternativa anbud kommer att accepteras.
I förfrågningsunderlaget måste det sättas
minimivillkor/skallkrav som gäller för
samtliga anbud, även de alternativa. I
förfrågningsunderlaget ska det tydligt
framgå om alternativa anbud kan lämnas
för helheten, specifika delar etcetera. Alla
anbud utvärderas enligt samma modell,
och de alternativa anbuden konkurrerar
alltså på samma villkor som övriga anbud
i upphandlingen. Alternativa anbud är
ovanligt, men något mer förekommande i
byggentreprenader.
I MT/IKT-programmet upplevdes alternativa
anbud som en bra metod för att möjliggöra
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mer innovativa lösningar, bland annat på
områden som upplevdes så pass innovativa
att de inte hade gått att hantera i en separat
upphandling. Det är ett sätt att låta själva
lösningarna konkurrera med varandra då
de finns i separata anbud. Dock upplevdes
en utmaning att konstruera en fungerande
utvärderingsmodell för detta, till exempel
hur avdrag för utvärderingskriterier skulle
beräknas.
En lärdom är också att det är avgörande
att förklara för leverantörerna vad ett
alternativt anbud är, vad som krävs för
att alternativt anbud ska kunna prövas
och utvärderas – vilket även följer av LOU
− samt hur en anbudsgivare bör ta sig
an detta. Eftersom leverantörerna i den
medicinsktekniska branschen i de flesta fall
inte är vana vid alternativa anbud finns det
risk att de gör fel.

5.4 Förkommersiell upphandling
Förkommersiell upphandling (FoUupphandling) har inte använts inom ramen
för MT/IKT-programmet, men däremot av
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projekt i direkt anslutning till programmet.
En kort sammanställning av reflektioner
från det presenteras nedan. För en mer
detaljerad beskrivning av förkommersiell
upphandling, se kapitel 3.6.3.2.
• En detaljerad metodik är svår att
presentera eftersom processen bör
skräddarsys för varje specifikt fall, vilket
på sätt och viss är själva essensen av FoU.
Generellt handlar det dock om att stegvis
tratta ner från idé till implementerad
lösning, exempelvis genom
konceptutveckling och prototyper. Detta
beskrivs mer ingående i den Metodbok
som Karolinska Universitetssjukhuset
utvecklade tillsammans med EY under
2014: ”Innovationsupphandling −
Strategier och metoder för effektiv
innovationsupphandling i Sverige med
fokus på förkommersiell upphandling”.

involverade leverantörer så att inte
affärshemligheter eller annan utveckling
blir tillgänglig för konkurrenter. Relaterat
till detta är kopplingen till juridisk
kompetens helt avgörande.
• Prekvalificering är en bra metod både
för att selektera leverantörer, men också
för att ”utbilda” leverantörerna under
processens gång.
• Det är en tids- och resurskrävande
process, och måste behandlas som ett
forsknings- och utvecklingsprojekt givet
att metoden baseras på undantaget i LOU
för forsknings- och utvecklingstjänster.
Förfarandet är inte ett förfarande i
LOU utan ska betraktas som en metod.
Man måste säkerställa att det verkligen
handlar om FoU, och inte enbart
anpassningar av existerande produkter
eller tjänster.

• En stor utmaning finns vad gäller
avtalsfrågor och immateriella rättigheter,
exempelvis eftersom man måste
säkerställa vattentäta skott mellan
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6. Utveckla innovationer
genom partnerskap

Det fjärde steget i innovationsmetodiken är att möjliggöra
kontinuerliga innovationer över tid genom att etablera
långsiktiga innovationspartnerskap med leverantörer.
(Notera att innovationspartnerskapet som beskrivs i detta
kapitel inte avser det kommande upphandlingsförfarandet
”innovationspartnerskap”. Detta finns beskrivet i kapitel
3.6.3.2).
Projektmetodik:

Projektslut

Förstudie

Upphandling

Installation

Teknisk
driftsättning

Utbildning och
överlämnande

Klinisk
driftsättning

Innovationsmetodik:

Drift och
användning

Identifiera
innovationer

Kravställ
innovationer

Utveckla
innovationer
genom
upphandling

Utveckla innovationer genom partnerskap

Bild 16: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik – utveckla innovationer genom
partnerskap.
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Ett innovationspartnerskap är i detta
sammanhang ett samarbete mellan
offentlig verksamhet, akademi och
näringsliv med syfte att utveckla den
offentliga verksamheten. Karolinska
Universitetssjukhuset har definierat
och strukturerat arbetet med
innovationspartnerskap som en metod
att möjliggöra kontinuerliga innovationer
över tid. Det görs genom att skapa en
struktur och process för att identifiera,
prioritera, genomföra och implementera
innovationer inom ett antal överenskomna
fokusområden. Fokusområden överenskoms
mellan vinnande anbudsgivare och
sjukhuset efter tilldelning. Parterna
etablerar ett så kallat växthus för att
identifiera och prioritera innovationer
baserat på den beställande organisationens
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behov. Båda parter kommer överens om
vilka projekt som ska genomföras samt
mål, plan och resurstilldelning för dessa.
Den övergripande principen är att parterna
ska tillföra resurser i proportion till vilket
resultat de kan få ut. Både genomförande
och implementationsfasen drivs som projekt
med tillhörande specifika projektavtal.
Innovationspartnerskapet upphandlas
vanligen i samband med upphandlingen
av produkter eller tjänster, men kan även
upphandlas separat.
En viktig poäng med
innovationspartnerskapet är att det är ett
partnerskap, snarare än en mer traditionell
köp- och säljrelation. Med andra ord är det
viktigt att identifiera och tydliggöra fördelar
för båda ingående parter i partnerskapet.
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Inom MT/IKT-programmet har exempelvis följande fördelar identifierats:
Fördelar för Karolinska
Universitetssjukhuset (beställare)

Fördelar för leverantör

• Möjlighet att ta del av den tekniska

• Möjlighet att utveckla produkter som kan

utvecklingen inom området för att
tillfredsställa nutida och framtida behov

• Möjlighet att introducera nya produkter/
lösningar som stödjer en effektivisering
av patientflöden eller en förbättring av
patientsäkerheten

• För dessa produkter/projekt få levererat ett
business case innehållande vilket värde som
skapas, resursinsatser och en tidplan. Utifrån
detta business case kunna fatta informerade
beslut om investeringar

testas i klinisk miljö samt verifiera att dessa
bidrar till en effektivare/förbättrad vård

• Möjlighet att verifiera ”värde för pengarna” ur
ett kliniskt perspektiv som möjliggör en vidare
kommersialisering av utvecklad produkt

• Möjlighet att använda Karolinska
Universitetssjukhuset som referens

• Akademiska samverkanspartners
• Nationell och internationell plattform
• Få tillgång till kompletterande kompetenser

• Få tillgång till kompletterande kompetenser,
nätverk och metoder

• Ökad möjlighet att söka extern finansiering
Tabell 7: Fördelar med innovationspartnerskap.

6.1 Avtala om
innovationspartnerskap
Inom MT/IKT-programmet regleras
innovationspartnerskapen i tre nivåer.
Den översta nivån är ett övergripande
samarbetsavtal med leverantören som
etableras i samband med upphandlingen.
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Den understa nivån är specifika projekt som
utvecklas inom ramen för partnerskapet.
Mellan dessa nivåer finns ett Master
Collaboration Agreement (Utvecklings- och
innovationsavtal) som reglerar övergripande
principer för exempelvis immateriella
rättigheter och projektavtal. Detta utvecklas
precis i partnerskapets uppstart.
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Detta kan beskrivas med följande bild:
►

Innovationspartnerskapsavtal

►
►

►

Master Collaboration Agreement

►

►

Projektavtal

Projektavtal

Projektavtal

1

2

3

►
►

Del av upphandlingsprocessen
Reglerar övergripande ramverk och processer
Reglerar övergripande bidrag till partnerskapet

Ingås efter upphandlingsprocessen
Reglerar övergripande principer kring IP 
rättigheter och projektavtal

Ingås vid projektuppstart
Beskriver projektplan inklusive respektive parts 
bidrag och nyttjandemöjligheter
Reglerar specifika IP-rättigheter relaterat A
till projekt

Bild 17: Hur innovationspartnerskapen regleras inom MT/IKT-programmet.

Med denna uppdelning kan den
övergripande strukturen se lika ut i samtliga
innovationspartnerskap. Omfattningen
på själva samarbetet och respektive
innovationsprojekt ser dock olika ut från fall
till fall.
Det övergripande
innovationspartnerskapsavtalet bör reglera
de aspekter som beskrivs i kommande
kapitel.
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6.1.1 Vision
En övergripande vision för innovationspartnerskapet bör presenteras som är kopplad till
ingående parters visioner för sina egna verksamheter. I fallet MT/IKT-programmet har
visionen exempelvis satts till:

“Visionen för Innovationspartnerskapet är att genom ett
nära samarbete mellan sjukvård, näringsliv, akademi och
andra parter utveckla sjukvården för att nå Karolinska
Universitetssjukhusets vision och långsiktiga målsättningar.
Sjukvårdens och patientens behov är det som ska styra
inriktningen på aktiviteterna inom Innovationspartnerskapet.”
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6.1.2 Metod för idégenerering,
förvaltning och genomförande
En metod för idégenerering och förvaltning
av idéer bör fastställas. Metoden ska vara
vägledande, dels för den organisation som
skapas för generering och prioritering av

idéer, dels för initiering, genomförande
och uppföljning av projekt inom ramen för
innovationspartnerskapet.
I fallet MT/IKT-programmet används den så
kallade ABCD-modellen, som består av fyra
faser enligt nedanstående beskrivning.

D. Nyttoanalys och klinisk
implemntering

A. Identifiering
av”gap”. Problem
Innovationsbehov

C. Genomförande av
utvalda projekt –
Akademi, näringsliv
och Karolinska

B. Design av projekt samt
analys av randvilkor
och prioritering mellan
identifierade problem

Bild 18: ABCD-modellen.

A. Identifiering av betydelsefulla behov
och problem (samt dess orsaker) i
vården, vilka fordrar nyskapande
lösningar. Processen börjar med att
betydelsefulla innovationsområden
identifieras genom att ta fram
ett antal för sjukhuset viktiga
problemområden och därmed
betydande innovationsbehov i
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verksamheten. Problemen identifieras
inom överenskomna fokusområden
och nu- och börläge fastställs. Fokus
kommer att ligga på att finna relevanta
innovationsområden inom ramen för
teknikinnovation, men områden inom
ramen för patientflödesinnovation kan
också vara aktuella.
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B. Design av projekt samt analys av
randvillkor och prioritering mellan
identifierade problem. Granskning
och eventuell prioritering av
problemområden och lösningsförslag
sker utifrån ett juridiskt,
patientsäkerhetsmässigt och etiskt
perspektiv.
C. Genomförande av utvalda projekt
– utveckla och pröva nya lösningar,
redskap, processer och ny teknik.
Mätningar av utfall och bedömning av
nyttan. I denna fas bedrivs projekt som
innebär dellösningar eller verktyg för
att nå börläget som definierats i fas A
och prioriterats i fas B. Efter projektets
genomförande sker utvärdering som
avrapporteras. I den utvärderingen
lämnas också förslag till beslut om klinisk
implementering och i förekommande fall
implementeringsplan.
D. Nyttoanalys och klinisk implementering.
I den mån tidigare fas visat på potential
för klinisk implementering sker det i
denna fas. Klinisk implementering sker
i nya Karolinskas regi efter nyttoanalys.
Nya Karolinska tillgängliggör sin
infrastruktur för klinisk implementering,
det vill säga tillhandahåller patienter
och verklig högspecialiserad vårdmiljö.
Till detta kommer beprövade metoder
och stöd för validering och utvärdering
av ny teknik och dess effekter.
Återkoppling sker kontinuerligt under
implementeringsfasen till fas A för att
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eventuellt utveckla nya idéer och projekt
baserat på resultatet i den kliniska
implementeringen.
Som ett led i fas A och B i ABCD-modellen
har parterna kommit överens om att
etablera och upprätthålla ett så kallat
”växthus” i syfte att kontinuerligt stimulera
tillkomsten av idéer och konkreta forskningsoch innovationsprojekt inom ramen för
Innovationspartnerskapet. Parterna ska
årligen komma överens om en målsättning
för arbetet inom växthuset, exempelvis
att ett visst antal konkreta forskningseller innovationsprojekt ska tas fram för
utvärdering och beslut inom ramen för den
gemensamma Samarbetsorganisationen.
Etablerandet av växthuset innefattar ofta:
(a) skapande av olika fora och mötesplatser
(b) andra idéskapande åtgärder.
Inom ramen för detta arbete ska också
drivas aktiviteter såsom seminarieserier,
innovationsrace och programövergripande
aktiviteter som skapar och gynnar en
innovationsfrämjande miljö.

6.1.3 Projekt
Avtalet bör också reglera kommande projekt
på en övergripande nivå. Här bör exempelvis
följande aspekter klargöras:
• Hur idéer kan uppstå
• Hur förslag på nya projekt ska beredas
och beslutas
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• Hur nya projekt ska finansieras
• Hur nya projekt förhåller sig till Lagen om
Offentlig Upphandling och annan relevant
lagstiftning
• Principer för vem som realiserar nyttan i
projektet
• Hur samarbete med ytterligare parter
regleras
• Hur samarbetsorganisationen ska se ut.

6.1.4 Resurs- och
finansieringsprinciper
Avtalet bör slutligen reglera resurs- och
finansieringsprinciper, exempelvis hur
båda parter ska bidra med personella eller
monetära resurser, samt hur båda parter
kan ta del av resultatet. En viktig princip
i MT/IKT-programmet är att bidrag med
resurser och finansiering i fas C och D
baseras på vilken part som innovationen
genererar mest nytta för.
Denna avtalsdel kan också reglera aspekter
som exempelvis om det finns förväntningar
på att leverantören ska ha en lokal fysisk
närvaro.
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6.2 Implementera
innovationspartnerskap
Efter avslutad upphandling behöver avtalet
realiseras och innovationspartnerskapet
implementeras i verksamheten.
Under 2014 har de första
kontraktsskrivningarna som har
innovationspartnerskap som en komponent
genomförts inom ramen för MT/IKTprogrammet. Exempel på utrustning som
omfattas är bild och funktion, sterilteknik,
integrationslösning till operationssalar
och cyklotron. Nu pågår ett arbete att
tillsammans med vinnande leverantörer
implementera innovationspartnerskapen.
Detta arbete innefattar att utarbeta
en strategi och vision, tillsätta roller
i samarbetsorganisationen och välja
fokusområden för partnerskapet.
Därefter kommer leverantörerna och
vårdpersonalen att arbeta tillsammans
på kliniker. Syftet är att identifiera behov
och möjligheter att skapa innovationer
eller andra typer av lösningar för att ta itu
med gapet mellan behov och nuvarande
situation. Genom detta arbete får också
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leverantörerna möjlighet att utveckla sina
produkter, lösningar och tjänster utifrån
djup insikt i vårdens behov. Under 2015
planeras de första partnerskapen arbeta
i innovationsprojekt samtidigt som det
väntas ytterligare tilldelningsbeslut för
upphandlingar med innovationspartnerskap.

6.3 Erfarenheter av
innovationspartnerskap
Erfarenheterna av
innovationspartnerskapen är i sin linda, men
redan nu kan några initiala erfarenheter
konstateras:
• Utveckla köp- och säljrelationen till ett
partnerskap: Den traditionella relationen
mellan en beställande organisation och
leverantör är ofta begränsad till en köpoch säljrelation, men ett partnerskap är
något helt annat. Att utveckla relationen
till ett partnerskap har varit en utmaning
under hela upphandlingsprocessen för
båda parter. Under dialogen märktes
detta, till exempel då MT/IKT-programmet
förväntade sig att leverantörerna
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skulle ha åsikter och inspel på hur
partnerskapet skulle utformas för att hitta
den bästa modellen för partnerskapet.
Leverantörerna å sin sida hade snarare
inställningen att det var MT/IKTprogrammets behov som skulle styra.
Som beställande organisation bör man
vara tydlig med vilken input man vill ha
på partnerskapet från leverantörerna
– både vad gäller typ och omfattning.
Under uppstarten av partnerskapen
har liknande tendenser kunnat märkas.
Leverantörerna har ibland ”säljhatten”
på, samtidigt som MT/IKT-programmet är
osäker på vad en roll bortom köparrollen
kan vara. Här bör man som beställande
organisation vara extremt tydlig med att
partnerskapet inte är en ”genväg” förbi
LOU. Bemanningen av styrande grupper
är här helt avgörande för att sätta rätt ton
och fokus för partnerskapet framåt.
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• Underskatta inte behovet av
förankring och förändringsarbete:
Ur ett implementeringsperspektiv är
det tydligt att det krävs förankring och
”utbildning” av både leverantörerna
och den egna organisationen för att
alla ska förstå möjligheterna med
innovationspartnerskapet. Båda parters
organisationer är ofta osäkra på hur
partnerskapet kommer att fungera i
verkligheten. Farhågorna cirkulerar ofta
kring frågor som resurser, finansiering,
mandat och beslutsvägar. Har
partnerskapet dessutom beslutats och
konstruerats utan inblandning av de som
direkt berörs så ökar förankringsbehovet.
Partnerskapet kan också vara olika
förankrat i ledning respektive den
operativa verksamheten. Här är det
viktigt att vara förberedd på de eventuella
organisatoriska förändringar som krävs
för att möta partnerskapet, både hos
den beställande organisationen och
hos leverantören. Finns exempelvis
erfarenhet av att driva denna typ av
partnerskap eller kan kompletterande
kompetens behövas? Man ska inte heller
underskatta effekten av att inkludera
förändringsbenägna personer och
”eldsjälar” i arbetet som kan fungera
som katalysatorer. Erfarenheten visar
också att det är avgörande med en tydlig
ägare av partnerskapet från start, samt
med tydliga och relevanta mål, visioner
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och fokusområden. Detta är viktigt för
förankringsarbetet, för att harmonisera
förväntningsnivåer, och för att inte tappa
målbilden med innovationsarbetet. Det är
också viktigt att ha en tydlig roadmap för
organisationens hela innovationsarbete
och övrigt förändringsarbete, samt hur
innovationspartnerskapet passar in i
denna bild.
• D
► efiniera vad som är en framgångsrik
start: Båda parter beskriver
upplägget med dels ett övergripande
samarbetsavtal, dels separata avtal för
kommande projekt som ett bra upplägg.
Det går att vara flexibel med när och
vilka projekt som ska genomföras,
samtidigt som risken minskas. Det gör
också att partnerskapet kan ”testas”
utan att för stora delar av partnerskapet
är skrivet i sten. Några av projekten och
leverantörerna beskriver att en snabb
start av partnerskapet är helt avgörande
och att det behövas ett antal tidiga och
tydliga projekt som kan fungera som
framgångssagor. Båda parter känner
att starten och de första projekten blir
helt avgörande och nyckeln för resten
av partnerskapet. Tydliga leverabler
kan vara till hjälp. Andra menar i stället
att det är viktigt att förbereda starten
ordentligt och göra parterna redo för
implementeringen. Partnerna bör därmed
gemensamt diskutera vad som är en
framgångsrik start av projektet för att
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ha samma syn på vad som ska göras i
partnerskapets uppstart.
• Förstå leverantörernas utgångspunkt:
En annan erfarenhet är att olika
leverantörer har organiserat sitt egna
FoU-arbete på olika sätt, vilket kan
passa mer eller mindre bra ihop med
innovationspartnerskapet. En global
aktör har kanske inte någon lokal
utveckling där partnerskapet ska verka.
Andra leverantörer har kanske en
utvecklingsmodell som helt bygger på
egna idéer snarare än utbyte med sina
kunder. Här är det relevant att använda
innovationsupphandling som verktyg
för att, exempelvis i konkurrenspräglad
dialog, noga diskutera förutsättningar
och behov med leverantörerna. I kapitel 4
beskrivs hur man kan kravställa på dessa
aspekter av partnerskapet. Ytterligare
en framgångsfaktor är beskrivningen
av partnerskapserbjudandet till
leverantörerna. Är leverantören stor
och kanske till och med global kan den

83

lokala organisationen behöva förankra
partnerskapet och dess fördelar i
den övriga organisationen. Här bör
den beställande organisationen vara
medveten om detta behov, och kanske
utforma ett informationsmaterial på
engelska som fungerar i leverantörernas
organisationer.
• Var transparent: En farhåga som
leverantörerna har är hur partnerskapen
kommer forma de beställande
organisationerna framåt. Kommer
det innebära en högre tröskel för nya
leverantörer att sälja sina produkter
och tjänster? Detta är en farhåga som
den beställande organisationen bör
diskutera. Hur bör vi kommunicera
kring partnerskapen, och hur ser vi
att de kommer påverka kommande
upphandlingar? Här är det också enligt
leverantörerna viktigt att vara transparent
med vad partnerskapen innebär och
vad de omfattar, så de inte verkar
avskräckande i kommande upphandlingar.
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7. Organisera för
innovationsupphandling

Hur man bör organisera för innovationsupphandling skiljer
sig åt beroende på organisation, typ av innovationsarbete
och omfattning på arbetet. Några generella principer
kan dock rekommenderas, till exempel bör arbetet
med innovationsupphandling vara väl förankrat i såväl
ledning som i den organisation som direkt berörs av
innovationsarbetet. Det är också avgörande att tydliggöra
roller och ansvar för att säkerställa att projektet genomförs
på ett effektivt sätt som maximerar respektive parts
kompetens. Rätt beslutsmandat är också viktigt.

7.1 Projektorganisation
Inom MT/IKT-programmet har respektive projekt
bemannats med projektledare, lagledare och
verksamhetsrepresentanter/expertis i en så kallad ”melitta”.
Melittan används för att säkerställa kravställan från
verksamheten och kan beskrivas enligt figur nedan:
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Projektledare
Projektledningsstöd

Verksam-
hetschef

Projektledning:
Projektledare+
Lagledare+
expertis

Verksam-
hetschef

Verksam-
hetschef

Ekonomi,
Jurist etc.

Expertkompetens

Verksamhet

Vision och mål
Organisation

Lagledare är ansvariga för att forma grupper med kompetenser som behövs och för förankring inom verksamhete

Bild 19: Illustration över projektorganisationen.

Projektgruppen bör inte vara för stor,
men ha bred förankring i verksamheten.
Projektgruppen bör ha referensgrupper
i verksamheten för effektiv förankring
− även i externa organisationer.
Verksamhetsrepresentanterna/expertisen
har ansvar för att representera respektive
verksamhetsdel och säkerställa, fånga samt
förankra dess behov och kravbild.
Projektledarens och lagledarnas
respektive roller kan beskrivas med nedan
ansvarsområden:

Projektledare:
• Ansvarar för metod, tidplan och framdrift
i projektet enligt överenskommen tidplan.
• Ansvarar för att organisera och leda
projektet.
• Ansvarar för att löpande uppföljning och
redovisning sker.
• Ansvarar för att projektets resultat
överlämnas till linjeverksamheten.
• Ska säkerställa ett gott ledarskap i
projekten.
• Ansvarar för samordning av
näringslivskontakter i respektive projekt.
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Lagledare:
• Ansvarar för att sätta samman laget för
respektive verksamhetsområde.
• Ansvarar för leveransen av
verksamhetskrav inom sitt område.
• Ansvarar för förankring av
föreslagen strategi inom respektive
verksamhetsområde.
• Säkerställer intern koordinering med
närliggande projekt och arbeten som
berör aktuellt verksamhetsområde.
• Ansvarar för att eskalera
eventuellt uppkomna risker ur ett
verksamhetsperspektiv.
Beroende på om det är en eller flera
parallella innovationsupphandlingar som
pågår samtidigt, som i fallet MT/IKTprogrammet, kan det vara relevant att
etablera en programledning som ett paraply
över projekten. Programledningen kan bestå
av dels en programledare, dels en styrgrupp
med följande ansvar:

Programledare:
• Ansvarar för programmets leverans och
rapportering.
• Ansvarar för att koordinera och kravställa
samtliga projekt.

• Ansvarar för att säkerställa goda
relationer och tydlig kommunikation.

Programmets styrgrupp:
• Ansvarar ytterst för programmets
omfattning och ekonomi.
• Verkar för att programledningen får de
förutsättningar som krävs för framdrift i
programmet.
• Informeras löpande via
upphandlingsprojektens statusrapporter
och av programledningen på
styrgruppsmöten.
• Fattar beslut om föreslagna strategier
som redovisas i de beslutsunderlag som
tas fram under förstudierna.
• Ska på förhand bli informerad
om tjänsteutlåtanden rörande
anbudsinbjudningar och
förfrågningsunderlag.
• Ska informeras om kommande
tilldelningsbeslut genom att
upphandlingsrapporten med eventuell
kort kommentar sänds till styrgruppen.
• Styrgruppens ledamöter stödjer
programmet med att se till att rätt
resurser kan erhållas från respektive
linjeorganisation.

• Ansvarar för styrning och koordinering
enligt programmets allokerade resurser.
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Arbetsgrupper:
En kompletterande framgångsrik metod
är att etablera olika arbetsgrupper som
har ansvar för olika perspektiv, exempelvis
innovation. Någon värnar då hela tiden
om innovationsperspektivet och ser
till att projektet inte ”bara” diskuterar
inkrementella innovationer. Projektet bör
säkerställa kontinuerlig inhämtning av
erfarenheter från andra, pågående eller
avslutade, innovationsprojekt.

7.2 Kompetens
Att genomföra en innovationsupphandling
kan ställa annorlunda kompetenskrav
jämfört med en traditionell upphandling,
eftersom innovationsupphandling
behöver drivas i projektform innan själva
upphandlingen inleds. Lite förenklat
kommer därmed kompetenserna som krävs
inom projektet behöva bestå av:
• Kompetens för upphandling enligt LOU
och/eller LUF
• Kompetens för metodiken
innovationsupphandling
• Kompetens för projektledning
• Kompetens för implementering av nya
lösningar/innovationer i verksamhetens
processer
• Klinisk kompetens inom de respektive
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verksamheter som omfattas
• Kompetens inom berörd teknik
• Affärskunnande (både om marknaden och
hur affärer kan göras på denna).
Särskilt den sista punkten är viktig för
att kunna säkerställa att rätt information
om behov och begränsningar kan
sammanställas på ett ändamålsenligt
sätt. Kortfattat kan man säga att både
sakkompetens, projektkompetens och
upphandlingskompetens behövs för att
säkerställa en framgångsrik upphandling
och utrullning av innovationer i
verksamheten.
Om flera innovationsupphandlingar
genomförs parallellt i en verksamhet kan
det också vara bra att inkludera kompetens
som håller ihop innovationsaspekterna
över de olika projekten. Detta för
att säkerställa innovationsmetodik
och innovationspotential. Med hjälp
av denna kompetens kan också ett
portföljtänk appliceras på de olika
innovationsupphandlingarna. Det kan
underlätta vid exempelvis prioritering av
innovationer eller export av innovationer
mellan olika områden.
En ytterligare kompetens som bör nämnas
i detta sammanhang är förmågan att
genomföra ett projekt som potentiellt
kan vara helt nyskapande i den berörda
organisationen. Detta kräver mod,
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förändringsvilja, envishet och målmedveten
styrning.

7.3 Förutsättningar
Utöver själva organisationsstrukturen
är det viktigt att vissa förutsättningar
finns på plats för att arbetet med
innovationsupphandling ska bli effektivt:
• Innovationsarbetet är godkänt och
förankrat på rätt nivå i verksamheten.
• Beslutsfattare är införstådda med de
villkor, förutsättningar och kostnader som
är förenliga med innovationsupphandling.
• Upphandlingsansvariga kan jobba utifrån
en effektiv metodik under projektets gång
som säkerställer att inga leverantörer
missgynnas utifrån krav i LOU.
• Upphandlingsansvariga har tillräckliga
resurser för att kunna genomföra:
• Förstudie inför innovationsupphandling
• Innovationsupphandling
• Uppföljning av innovationsupphandling.
• Verksamheten har beredskapen att
stödja innovationsupphandlingen
med expertkunskap för att kartlägga
processer, system och brukare vid
behovskartläggning.
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För att säkerställa upphandlingens kvalitet
behövs därmed en tydlig förankring i
verksamheten. Dessutom måste rätt
resurser finnas på plats i den enhet som får
i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Utmaningen för många organisationer
är inledningsvis att kommunicera om de
förutsättningar och utmaningar som finns
kopplade till innovationsupphandling för att
säkerställa en förståelse för vad som krävs i
verksamheten.
För att bli effektiv inom
innovationsupphandlingsområdet
bör utvecklingsplaner för
upphandlingsfunktionen vara en del av det
strategiska arbetet. Det gör det möjligt att
utveckla en internt fungerande metodik för
att genomföra och dokumentera förarbetet
och själva upphandlingen på ett sätt som
ligger i linje med LOU:s grundläggande
principer. En hel del förslag till
grundläggande metoder finns i denna skrift,
men varje verksamhet kommer likafullt
behöva utveckla en egen praxis som passar
den egna organisationen. Särskilt viktiga
frågor att ta hänsyn till är hur involverad
upphandlingsfunktionen är i det strategiska
arbetet, hur själva organisationen och
styrningen ser ut, hur beslutsvägarna
går, grad av självstyre för underliggande
verksamheter, mängden resurser för
upphandlingsenheten etcetera.
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Beroende på verksamhetens situation kan
det också vara viktigt att fundera över
eventuellt behov av förändringsledning.
I fallet MT/IKT-programmet sker flertalet
omfattande förändringar på samma gång.
Det innebär en förhöjd risk för projektet om
utmaningarna inte hanteras.
Utmaningarna som finns för MT/IKTprogrammet har bland annat varit:
• Nytt sätt att arbeta
• Knappt om tid
• Nya betalningsmodeller, avtal och
partnerskap
• Nya former av partnerskap
• Stor inverkan på verksamheten
• Multipla gränssnitt mot utrustning och
system
• Ej definierade och aktiva
verksamhetsorganisationer.

7.4 Risk
Precis som i alla upphandlingar är det viktigt
att bygga in en systematisk riskhantering
inför, under och efter upphandlingens
genomförande.
Den ökade graden av komplexitet i en
innovationsupphandling medför att
kraven på riskhantering generellt sett är
högre jämfört med vanlig upphandling.
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Orsaker till detta är bland annat den högre
graden av involvering av leverantörer i
upphandlingsprocessen, ökade krav på
involvering av verksamheten, de ofta långa
tidshorisonterna i både upphandlingsfasen
och kontraktstiden, den snabba tekniska
utvecklingen och resulterande osäkerhet
avseende utformning och tillgång till
framtida möjliga tekniska lösningar, avtalsoch ersättningsutformning med mera.
Avkastning kontra risk är ett klassiskt
paradigm som gäller även här; ingen risk −
ingen avkastning.
Syftet med riskhantering inom
innovationsupphandlingar är dels att
identifiera och hantera de risker som
den beställande organisationen står
inför i genomförandet av upphandlingen,
dels att optimera fördelning och
prissättning av risk mellan leverantör och
beställande organisation. Genom val av
upphandlingsförfarande och utformning av
avtal och innovationspartnerskap fördelas
och prissätts risk mellan upphandlande part
och leverantör.

7.4.1 Olika typer av risk
När beslut om att initiera ett
innovationsarbete har fattats uppstår
många möjligheter, men också flertalet
risker att hantera. Följande områden är
exempel på riskområden som är viktiga att
proaktivt hantera:
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• Marknadsrisker: Risker förknippade
med att marknaden förändras under
upphandlingstiden och avtalstiden.
Exempelvis finns risker kopplade
till en snabbt fortskridande teknisk
utveckling vilket har eventuellt förändrar
produktutbudet mellan tidpunkten då
avtal ingås och tidpunkten då produkterna
är tänkta att tas i bruk. Vid hastiga och
omfattande teknikskiften kan detta leda
till att upphandlingsprogrammet riskerar
att upphandla tekniska lösningar som
snabbt blir obsoleta.
• Motpartsrisker: Risker förknippade med
att en leverantör påverkas negativt av
interna eller externa event vilka påverkar
leverantrens förmåga att leverera enligt
avtal. Detta skulle exempelvis kunna bero
på att en leverantör får problem i sin
produktionskedja eller att leverantören
finner sig i ekonomisk kris.
• Upphandlingsrisker: Risker förknippade
med det sätt på vilket upphandlingen
genomförs. Det finns till exempel en risk
att tilldelningsbeslut överklagas med
efterföljande hantering av överklagan
i rättsliga instanser. Om tidplanen
inte utformats med en riskbuffert kan
en överklagan leda till förseningar i
upphandlingsprogrammet som i värsta
fall medför att driftsättningen av
verksamheten försenas.
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• Program- och projektrisker:
Genomförandet av alla projekt medför
exponering för risker som kan försena,
fördyra eller på annat sätt försvåra för
projektet att leverera de produkter och
tjänster som verksamheten behöver.
Dessa risker är mångfacetterade, och
omfattar exempelvis brist på rätt typ av
resurser och kompetens, utmaningar med
en komplex och utmanande omgivning,
samt brist på beslut i kritiska frågor.
• Organisations- och styrningsrelaterade
risker: Upphandling av omfattande
volymer till ett nybyggt sjukhus medför att
existerande organisation och tillhörande
styrmodell ofta kompletteras med de
program- och projektorganisationer
som utför upphandlingen. Som i all
organisationsutveckling uppstår risker
då en organisation ska arbeta på ett nytt
sätt. Ifall roller, ansvar, mandat med mera
är otydligt uppstår exponering för risker
som har potential att negativt påverka
upphandlingen.

7.4.2 Att arbeta med riskhantering
Genom att arbeta strukturerat och proaktivt
med riskhantering kan sannolikheten för
att kritiska risker inträffar reduceras.
På samma sätt kan konsekvenserna av
en eventuellt realiserad risk reduceras.
Riskhanteringsarbetet syftar till att öka
sannolikheten för att projektet levererar
enligt fastställd tidplan, inom budget
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och enligt de specifikationer (kvalitet)
som beslutats. Nedan beskrivs ett
generellt angreppssätt för riskhantering,
som exempelvis kan tillämpas vid
innovationsupphandling.
Riskhanteringen bör hanteras som en
naturlig, löpande och integrerad del av
arbetet. Ett projekt bör exempelvis arbeta
med följande aktiviteter:
• Löpande identifiera och dokumentera risk
i projektets risklogg.

• Löpande hantera risk genom åtgärder
eller eskalering/exportering. Antingen
genom att utföra nödvändiga åtgärder
på egen hand eller genom att eskalera
och exportera risk till en aktör som utför
nödvändiga åtgärder.
• Genomföra riskanalyser tre gånger per
år och i samband med det komplettera
och justera projektets risklogg och
riskrapport.

Själva riskhanteringen kan exempelvis genomföras med följande process:
1

2
Identifiera
potentiella
riskhändelser

•

•

3
Värdera och
prioritera
riskhändelser

Baserat på målbild
identifieras riskhändelser
som har potential att
påverka möjligheten till
måluppfyllelse.

•

Riskhändelser
värderas baserat på
sannolikhet och
konsekvens.

Risker och dess
grundorsak(er) och
konsekvens(er)
dokumenteras i
risklogg.

•

Vid behov prioriteras
riskhändelser baserat
på t.ex. tidpunkt då
risker/konsekvenser
inträffar eller graden
av riskens
konsekvensutfall.

Definiera
förhållningssätt
och utse
ansvarig

•

En bedömning görs av
ifall respektive risk bör
elimineras, reduceras,
accepteras eller
exporteras.

•

En bedömning görs av
ifall riskhantering ska
fokusera på att
reducera sannolikhet
att risken inträffar,
eller på konsekvensen
utifall risken inträffar.

•

Ansvarig utses för att
utforma och
genomföra åtgärder
för att hantera
respektive risk.

4

Utforma och
genomför
åtgärd(er) för att
hantera risk

•

Åtgärdsplan för att
hantera prioriterade
risker utformas.

•

Riskansvarig
säkerställer att
respektive risk
hanteras.

5
Uppföljning av
riskexponering
och åtgärder

•

Löpande rapportering
av aktuell
riskexponering, behov
av åtgärder och
åtgärdsstatus.

•

Uppföljning av
riskexponering och
åtgärdsplan sker
månadsvis.

Tabell 8: Process för riskhantering
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• Steg 1. Identifikation av potentiella
riskhändelser. Riskidentifikation sker
dels löpande, dels i samband med de tre
riskanalyser som genomförs per år. Tre
gånger per år (september, nov/dec, mars/
april) genomförs en samlad uppdatering
av samtliga projekts riskanalyser. I
samband med detta genomför projekten
och programmet riskworkshoppar i syfte
att utmana och komplettera rådande
risklogg. Risker som identifieras löpande
under året dokumenteras i respektive
projekts risklogg och flaggas upp i
statusrapporter.

per risk ska åtgärdsplaner, inklusive
ägarskap och tidplan för hantering,
fastställas. Värdering och prioritering
av risk är vägledande för vilka risker
som hanteras när. Ansvarig för
hantering av respektive risk fastställs.
Ifall det inte är projektledare eller
programledare som är riskägare
behöver risken exporteras. Detta görs
i samråd med programledningen inom
MT/IKT-programmet. En framgångsrik
exportering av risk bygger på dialog med
den motpart som tar emot ägarskapet av
risk.

• Steg 2. Värdera och prioritera risk.
Identifierade risker värderas sedan ur två
perspektiv; i) riskens potentiella påverkan
på såväl arbetet som måluppfyllelse med
MT-försörjningen, samt ii) sannolikheten
att riskhändelsen inträffar. Riskvärdering
genomförs antingen genom diskussion
eller med stöd av tekniska lösningar som
mentometerknappar, enkäter eller annat
tekniskt stöd.

• Steg 4. Utforma och genomföra
åtgärder för att hantera risk. Baserat
på val av förhållningssätt per risk ska
åtgärdsplaner, inklusive utförandeansvar
och tidplan för hantering, fastställas.
Värdering och prioritering av risk är
vägledande för vilka risker som hanteras
när. Notera att åtgärder kan delegeras
även om inte riskägarskapet delegeras.
Det är alltså inte per definition så
att riskägaren måste utföra samtliga
riskhanterande åtgärder på egen hand.

• Steg 3: Definiera förhållningssätt
och utse ansvarig. När risker har
identifierats och värderats ska projekten/
programmet ta ställning till hur risken
ska hanteras; ska risken accepteras,
ska sannolikheten att risken inträffar
reduceras, eller ska konsekvenserna och
dess effekt ifall risken inträffar reduceras?
Baserat på val av förhållningssätt
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• Steg 5: Uppföljning av riskexponering
och åtgärder. Riskhändelser, värdering/
prioritering, förhållningssätt och
åtgärdsplaner sammanställs i en
risklogg vilken utgör huvuddokument för
riskhanteringen. Risklogg ska finnas inom
samtliga projekt och på programnivå.
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Riskloggarna är levande dokument där
risker löpande läggs till, omvärderas,
och justeras i takt med att projekten
och programmet fortskrider. Baserat på
innehållet i riskloggarna sammanställs
riskrapporter.

7.4.3 Erfarenheter av riskarbete
Några övergripande slutsatser kan dras ur
ett riskhanteringsperspektiv:
• Kopplingen mellan risk, ekonomi,
tidplanshantering: Risker som realiseras
i upphandlingsprogram får ofta en negativ
effekt på upphandlingsprogrammets
kostnadssida och/eller tidplan. Detta
resulterar i fördyrning och/eller
försening. För att möjliggöra en effektiv
identifiering, analys och hantering av
risker inom dessa utfallsområden är det
viktigt att upphandlingsprogrammets
controllerfunktion och
tidplaneringsfunktion kopplas samman
med riskhanteringsfunktionen. Genom att
knyta samman dessa tre funktioner kan
projekt och programledning få en bättre
bild av riskexponeringens potentiella
effekt på budget och tidplan. Samtidigt
underlättas en proaktiv hantering av
dessa risker. Det är också viktigt med en
detaljerad förståelse för de beroenden
och samband mellan involverade aktörer
som påverkar riskbilden. Beroenden som
inte hanteras kan leda till att risker faller
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ut med efterföljande fördyring och/eller
försening.
• Anpassning till en komplex
förändringsmiljö: Karolinska
Universitetssjukhuset är en del av
Stockholms läns landsting (SLL). Inom SLL
pågår ett omfattande förändringsarbete
kopplat till de strukturförändringar som
utformats och beslutats inom ramen
för Framtidsplanen och tillhörande
tioåriga investeringsplan. Skalan på detta
förändringsarbete och omfattningen på
landstingets organisation resulterar i att
alla detaljer och beslut inte alltid finns på
plats vid detaljplanering av upphandling
av MT-utrustning till NKS. Detta medför
att upphandlingsprogrammet har
behövt vara proaktivt i sin hantering
av risk för att möjliggöra framdrift i
programarbetet. Det här är utmaningar
som många upphandlingsprogram i
stora komplexa organisationer möter.
Hantering av dessa risker är nödvändigt
för ett effektivt genomförande av
upphandlingsprogrammen.
• Ansvarfördelning för
riskhanteringsarbetet i
upphandlingsprogrammet:
Uppbyggnaden av
riskhanteringsramverket inom
MT/IKT-programmet bygger på den
vanliga ansvarsmodellen ’De tre
försvarslinjerna’, eller ’Three lines
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of Defence’. Denna slår fast att det
är projektledare eller linjechef som
äger risker inom sitt projekt eller sin
linjeverksamhet. Detta är den första
försvarslinjen. Till stöd finns en andra
linje vilken består av dedikerade
riskhanteringsresurser som bistår
med verktyg, metoder, och stöd i
riskhanteringsarbetet. Den tredje
försvarslinjen består av externa
granskande funktioner så som extern- och
internrevision. För MT/IKT-programmets
del innebär detta att projektledare
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ansvarar för riskhantering inom sina
respektive projekt. Programledningen
har tillsatt en riskhanteringsresurs för
att bistå programmet och projekten med
ett enhetligt och lättanvänt ramverk för
riskhantering. Denna riskhanteringsresurs
avlastar också projekten och programmet
med att genomföra riskanalyser och
sammanställa riskrapporter. Detta
möjliggör för projekten att fokusera
på hanteringen av risk i stället för att
lägga tid på att hantera formalia och
sammanställning av rapporter.
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8. Case: Bild & Funktion i
patientflöden
Ett projekt som har använt hela innovationsmetodiken och
passerat tilldelning är Bild & Funktion i patientflöden. Nedan
presenteras en detaljerad case-beskrivning av detta projekt
och hur innovationsmetodiken har tillämpats i praktiken.

8.1 Bakgrund till upphandlingen
Inför försörjningen av medicinteknisk utrustning till Nya
Karolinska Solna (NKS) beslutades att i särskild ordning
upphandla en delmängd av den bild- och funktionsutrustning
som NKS skulle försörjas med. Syftet var att säkerställa
ett ökat fokus på forskning, utveckling och innovation.
Vidare fanns en önskan om att öka patientnyttan mätt
utifrån upplevd och faktisk vårdkvalitet samt kostnad.
Denna upphandling kom att kallas Bild & Funktion i
patientflöden. Resterande bild- och funktionsutrustning till
NKS upphandlades som en helhetslösning från en avtalspart
baserat på ett funktionsavtal.
Upphandlingen av bild- och funktionsutrustning med ett
särskilt innovationsperspektiv skulle bidra till att uppfylla
Karolinska Universitetssjukhusets vision ”Patienten alltid
först”. Karolinska Universitetssjukhusets långsiktiga strategi
för att nå visionen var att implementera s k värdebaserad
vård med fokus på patientnytta i definierade patientflöden.
Upphandlingen skulle fungera som en katalysator i
denna implementering. Upphandlingen tog därför också
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fasta på de målsättningar som fanns för
värdebaserad vård och upphandlingen
skulle säkerställa (1) samarbete för en
fortsatt kulturförändring, (2) breddning och
fördjupning av flödesarbetet, vilket bland
annat innefattar fokus på vårdkvalitet och
vårdresultat och arbete med förbättringar,
samt (3) att utveckla universitetssjukvård
i nätverk med fokus på välfungerande
vårdkedjor och forskning och utveckling i
förbättringsarbete.
Den bakomliggande tanken med
upphandlingen var att skapa förtroendefulla
partnerskap med leverantörer.
Partnerskapen skulle genomsyras av
vilja, kunnande och engagemang för
samarbete inom forskning, utveckling och
innovation kopplat till bland annat teknik,
arbetssätt och processer. Syftet var att
förbättra patientflöden, givet ett antal
överenskomna kvalitetsnyckeltal inom
ramen för ”värdebaserad vård”. Genom en
sådan konstruktion kan leverantörernas
kunnande rörande exempelvis teknik,
processer och arbetssätt flyttas närmare
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vårdens behov. Det väntas kunna leda
till nya lösningar som båda parter kan
dra nytta av. En viktig komponent för
att åstadkomma detta var tanken om en
innovativ betalningsmodell som syftade till
att likrikta medicintekniska partners och
Karolinska Universitetsjukhusets incitament
att nå samma mål.
Denna upphandling är endast ett exempel
på hur sjukvården har börjat tänka mer
innovativt för att klara av de betydande
utmaningar som hälso- och sjukvården
står inför med ett ambitiöst vårduppdrag,
ökande kostnader, en åldrande befolkning
och investeringar i ny och förbättrad
vårdteknologi.
Här följer en beskrivning av resan från
förstudie till realisering av kontraktsinnehåll.
Upphandlingen startade i december
2012 med genomförandet av förstudie
och avslutades med kontraktskrivning i
september 2014. Detta följdes av realisering
av kontraktsinnehållet.
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Genomförande av
förstudie

Prekvalificering av
leverantörer

Feb–April 2013

Maj–Juni 2013

Dialog och
framtagande av
indikativt anbud

Aug 2013–Jan 2014

Utvärdering av anbud

Framtagande av
förfrågningsunderlag

Maj–Juni 2014

Aug 2013–Mars 2014

Tilldelningsbeslut
Aug 2014

Kontraktskrivning
Sep 2014

Realisering av
kontraktsinnehåll

Sep 2014 och framåt

Bild 20: Upphandlingen påbörjades i slutet av 2012 och avslutades i och med kontraktskrivning under september
2014. Därefter följde realiseringen av kontraktsinnehållet som fortfarande pågår.

8.2 Identifiera behov genom
förstudie
För att utreda möjligheten och lämpligheten
att genomföra denna upphandling med ett
ökat innovationsperspektiv genomfördes en
förstudie. Förstudien svarade på frågor om
marknadens inställning till upphandlingen
(exempelvis avseende riskdelning,
betalningsmodell, upphandlingsform
och partnerskap), vilka patientflöden
som ansågs bäst lämpade att inkluderas
i upphandlingen, vilken bildgivande
utrustning som skulle inkluderas, och hur
upphandlingen skulle genomföras.
Förstudien rekommenderade att tre
patientflöden, Akut hjärtsjukdom, Stroke
inklusive interventionsbehandling och
Avancerad cancer i bäckenet, skulle ingå i
upphandlingen som tre separata kontrakt,
och att upphandlingen skulle genomföras
som en konkurrenspräglad dialog.
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8.2.1 Förstudiens angreppsätt
Angreppssättet som användes i förstudien
innehöll följande delar:
• Nulägeskartläggning och utredning
av förbättringspotential genom både
intervjuer och datainsamling av
kostnader och volymer inom potentiella
patientflöden.
• Marknadsundersökning för att ta
reda på marknadens vana av att
arbeta med flödesförbättring, olika
upphandlingsförfaranden etcetera.
• Analys av insamlat material och
konsekvensbeskrivning av olika
upphandlingsförfaranden.
• Rekommendation som baserade sig på
slutsatser från analysen.
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8.2.2 Utvalda patientflöden och
utrustning
Genom informationsinsamlingen under
förstudien valdes tre patientflöden ut.
Valet gjordes av flera anledningar, bland
annat på grund av att dessa patientflöden
är strategiska satsningsområden för såväl
Karolinska Universitetssjukhuset, som de
aktörer som tillverkar, levererar, driftsätter
och underhåller medicinteknisk utrustning.
En annan viktig faktor i urvalet var att
dessa patientflöden inkluderar några av
Sveriges största folksjukdomar samt att de
var i bräschen för värdebaserad vård, då
satsningar innebar att vara en katalysator
för värdebaserad vård. Det adderade ett
samhällsperspektiv i kombination med en
förväntad förbättringspotential.
För respektive patientflöde identifierades
under förstudien en kärnutrustningstyp.
Den bedömdes kunna vara särskilt
avgörande för förbättring av patientnytta
i dag och/eller i framtiden. Respektive
utrustningstyp och antalet utrustningar som
rekommenderas att ingå i upphandlingen
var följande:
• Akut hjärtsjukdom: En MR-kamera.
• Stroke inklusive interventionsbehandling:
Tre angiografisystem.
• Avancerad cancer i bäckenet: En PET-CT.

8.2.3 Viljan att upphandla en
strategisk partner

kärnutrustningen fastslog förstudien
att Karolinska Universitetssjukhuset
och leverantörerna skulle genomföra
förbättringsarbetet i de utvalda
patientflödena tillsammans över tid. Arbetet
skulle genomföras med kärnutrustningen i
centrum, det vill säga förbättringsarbetet
skulle förändra och förbättra
kärnutrustningens bidrag i patientflödet.
Arbetet skulle även kunna innefatta andra
förbättringar i patientflödet oberoende
av kärnutrustningen till exempel åtgärder
kopplade till arbetssätt och processer.
Dock bör poängteras att sådana ytterligare
förbättringar ej kan betalas för annat
än i enlighet med den specificerade
betalningsmodellen.
Innovationsperspektivet innebär att
landstinget efterfrågat ett för Karolinska
Universitetssjukhuset nytt sätt att
arbeta tillsammans med en eller flera
leverantörer. Syftet är att öka nyttan för
sjukvården i form av minskad resursåtgång
och ökad patientnytta. Den bärande
tanken var att båda parter ska arbeta
tillsammans i patientflödet med samtliga
projektaktiviteter såsom idégenerering,
prioritering, genomförande, klinisk testning
och klinisk implementering. Därmed antas
kostnaderna för respektive verksamhet eller
funktion hos leverantören minska totalt,
givet att träffsäkerheten och kvaliteten i
FOU, affärsutveckling och försäljning antas
öka.

Förutom upphandling av den bildgivande
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Utfall
Kostnad

= Värde

Vårdplats

Mottagning

Leverans & installation

Teknik & tillverkning

Hälsoprofessionerna

Tekniksupport

Health transformation
Lab & patologi

Bild & Funktion

IVA

Akutmott.

Patientﬂöde

Anestesi & Operation

FOU

Affärsutveckling

Sälj

Gemensamma funktioner/resurser hos leverantör

Gemensamma funktioner/resurser hos Karolinska

Bild 21: Tanken var att Karolinska Universitetssjukhuset och leverantörerna skulle arbeta tillsammans i respektive
patientflöde för att öka värdet (patientnyttan) genom att kombinera sina kompetenser och erfarenheter. Detta
förväntades öka träffsäkerheten och kvaliteten på utfallet eftersom lösningarna skapades där behoven finns.

8.2.4 Möjligheter med en
prestationsbaserad betalningsmodell

betalningsmodell ännu inte fanns etablerad
på marknaden.

Utifrån förstudiens rekommendation
beslutades det att en prestationsbaserad
betalningsmodell skulle införas för att
öka drivkrafterna för innovation över tid.
Ambitionen var att utveckla en innovativ
prestationsbaserad betalningsmodell
som skulle kunna likrikta leverantörernas
och Karolinska Universitetssjukhusets
incitament. Detta förväntades leda till
såväl kontinuerlig innovationsutveckling i
patientflödet som ökad teknikinnovation.
Det ansågs även att utformningen av
betalningsmodellen skulle göras tillsammans
med prekvalificerade leverantörer under
upphandlingsfasen, eftersom denna typ av

Detta angreppssätt skiljer denna
upphandling mot övriga upphandlingar
av medicinskteknisk utrustning till NKS
med tillhörande innovationspartnerskap
där värdet mer utgår ifrån en
kommersialiseringspotential. Värdet kan i
det fallet avse exempelvis framtagna patent,
förbättrade produkter eller möjlighet att
marknadsföra en produkt genom att påvisa
bättre effekter genom exempelvis ett annat
handhavande.
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8.2.5 Målbild med upphandlingen
Med utgångspunkt i de övergripande
målsättningarna och visionen för
Karolinska Universitetssjukhuset samt
andra målsättningar som formulerades
under förstudien fastslogs målbilden för
upphandlingen till följande:
• Säkerställande av relevant
resultatutveckling av utvalda
patientflöden med avseende på kvalitet,
tid och kostnad.
• Skapande av förutsättningar för
forskning, utveckling och innovation.
• Tillgodose behovet av högkvalitativ bildoch funktionsförsörjning.
• Bästa kostnadseffektivitet över tid med
avseende på totalekonomi.
• Installation och implementering som
säkerställer den avtalade tidplanen med
Swedish Hospital Partners (SHP) som
ansvarar för byggprojektet.

8.2.6 Val av upphandlingsform
Förstudien rekommenderade att
upphandlingen skulle genomföras som
en konkurrenspräglad dialog i en enda
upphandling men där resultatet skulle vara
tre separata kontrakt. Detta förfarande
bedömdes som juridiskt möjligt då
upphandlingen ansågs finansiellt och legalt
komplex. En konkurrenspräglad dialog
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bedömdes ge störst möjlighet att i samråd
med marknadens aktörer utforma ett
förfrågningsunderlag som bäst svarade
upp mot upphandlingens målbild. Det
bedömdes vidare innebära lägst juridisk
risk samtidigt som det bedömdes rymma
goda förutsättningar för beaktande av
FoU och innovationsaspekter. Många av de
konstruktioner som upphandlingen önskade
bruka, såsom den prestationsbaserade
betalningsmodellen, var dessutom helt nya
på marknaden. Den konkurrenspräglade
dialogen kunde då underlätta för såväl
Karolinska Universitetssjukhuset som
leverantörerna att förstå varandras
ambitioner. Detta var en förutsättning
för att hitta formerna för det alternativa
avtalsupplägget och bedöma de finansiella
effekterna.

8.3 Upphandling
Enligt förstudiens rekommendation
valdes konkurrenspräglad dialog som
upphandlingsförfarande. Upphandlingen
startade i maj 2013 i och med annonsering
av ansökningsinbjudan och avslutades med
tilldelningsbeslut och kontraktsskrivning i
september 2014.

8.3.1 Prekvalificering
Upphandlingen påbörjades med
en prekvalificering genom att en
ansökningsinbjudan skickades ut till
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marknaden. Syftet med prekvalificeringen
var att välja ut de företag som ansågs
bäst lämpade att delta i dialogen och som
sedan skulle ha möjlighet att lämna anbud.
Ansökningsinbjudan innehöll därför ett
antal frågor för att kunna bedöma om
leverantörerna hade nödvändig erfarenhet
(referenser), kapacitet och ekonomisk
stabilitet för att kunna genomföra
uppdraget.
De inkomna ansökningarna bedömdes
av olika arbetsgrupper utifrån
ansökningsinbjudans uppställda
urvalskriterier.

8.3.2 Dialogen och indikativa anbud
När prekvalificeringen var avslutad
utarbetades dokumentet ”Inbjudan
till dialog” som distribuerades till de
prekvalificerade leverantörerna. Detta
dokument innehöll syfte och mål med
upphandlingen och med dialogen,
dialogfasernas längd och tillhörande bilagor
som bestod av en mycket övergripande
beskrivning av utvärderingsmodellen
för respektive patientflödeskontrakt. De
prekvalificerade leverantörerna fick fylla i
dokumentet som tydliggjorde vilket/vilka
av patientflödena de önskade diskutera i
dialogen.
För att optimera utfallet av dialogerna med
leverantörerna togs dokumentet ”Underlag
för dialog i fas 1” fram. Detta dokument
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fastställde bland annat förutsättningar
för upphandlingen och grundläggande
principer avseende kontrakten. Det
innehöll även en genomgång av de dialoger
som skulle genomföras under fas 1.
För varje dialogområde specificerades i
dokumentet dels ”utgångspunkter”, dels
”frågeställningar”. ”Utgångspunkter” var
sådant, kopplat till respektive dialogområde,
som var känt och som därmed skulle tas i
beaktande. ”Frågeställningar” var sådant
som respektive leverantör ombads svara på
i den kommande dialogen. I takt med att fler
och fler dialoger genomfördes kunde listan
med ”utgångspunkter” utvidgas och antalet
obesvarade ”frågeställningar” minska.
Datum och tid för respektive dialog
skickades ut separat till de leverantörer
som skulle medverka i dialogerna,
tillsammans med en agenda för respektive
dialogtillfälle. Dialogerna planerades så
att ett dialogområde avhandlades per
dag för att i möjligaste mån säkerställa
rätt representation från Karolinska
Universitetsjukhusets sida. Detta
medförde att dialog genomfördes med alla
leverantörer inom ett visst dialogområde på
samma dag. För att göra det rättvist mellan
leverantörerna tilldelades de olika tider för
dialogerna så att inte samma leverantör
exempelvis alltid fick morgontiden.
Själva dialogerna gick oftast till så att
leverantörerna under 20−40 minuter
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fick presentera sina svar på de frågor
som skickats ut i dokumentet ”Underlag
för dialog i fas 1”. Detta följdes av tio
minuters paus och sedan ägnades resten
av mötestiden åt diskussion kring det
fokusområde som var aktuellt för dagen.
Varje dialogmöte var två timmar långt. Efter
varje dialogmöte diskuterade Karolinska
Universitetssjukhusets representanter
mötet utifrån två aspekter: (1) Vad har
vi genom denna dialog lärt oss, vilket
i förlängningen kan leda till att listan
”utgångspunkter” kan utvidgas och (2) vilka
ytterligare frågeställningar har uppstått?
I mitten på dialogfas 2 testades
de ackumulerade kunskaperna på
marknaden genom indikativa anbud.
Tillvägagångssättet för detta var att i
princip alla kontraktuella delar utarbetades
i arbetsgrupper, med utgångspunkt i
det som framkommit i dialogerna. Det
utarbetades även dokument för att
testa kostnadsdrivande effekter, såsom
kontraktlängd och antal utbyten avseende
utrustningen. Leverantörerna fick sedan
inkomma med indikativa anbud som bestod
av kommentarer i kontraktet, tillsammans
med svar på andra specifika frågor som
behövde utredas. De indikativa anbuden var
på intet sätt bindande, utan endast till för
att skapa en hypotes om hur ett slutgiltigt
förfrågningsunderlag kunde se ut och få
marknadens syn på det.
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De indikativa anbuden följdes av att
dokumentet ”Underlag för dialog i
fas 2” skickades ut. Upplägget för
detta dokument var detsamma som
”Underlag för dialog i fas 1” där ett antal
fokusområden specificerades tillsammans
med utgångspunkter och frågeställningar.
Här utnyttjades möjligheten att verkligen
gå in på djupet inom områden som var
särskilt utmanande. Samtidigt nyttjades
ett par dialogtillfällen till att diskutera
leverantörernas inkomna indikativa anbud.
Alla dialogområden som valdes ut
ansågs vara särskilt utmanande med
tanke på upphandlingens målbild.
Innovationsperspektivet var ett
återkommande tema som genomsyrade
dialogområdena, till exempel
betalningsmodellens utformning, utveckling
och teknikinnovation i patientflödet,
partnerskapets styrmodell, utveckling
av partnerskapet över tid, arbetssätt,
patientflödesförbättring över tid och
utrustningens funktionalitet över tid.
Inom ramen för dialogen nyttjades även
möjligheten att skriftligen begära svar
från leverantörerna på vissa specifika
frågor. Detta var ett bra komplement till
dialogmötena.
När alla dialoger var avslutade och all
nödvändig information var insamlad
avslutades dialogen.
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8.3.3 Förfrågningsunderlag
Utifrån svaren från de indikativa anbuden
och dialogmötena uppdaterades
kontraktsbilagorna vid behov. Dessa
kom sedan att utgöra det slutliga
förfrågningsunderlaget. Respektive
kontrakt och tillhörande kontraktsbilagor
inom de tre patientflödena utformades
på samma sätt och innehöll ramar för
partnerskapen vad gällde exempelvis
samarbetsorganisationens sammansättning,
patientflödenas omfattning samt möjliga
process- och utfallsmått. Kontraktsbilagorna
innehöll, bland mycket annat, även en
teknisk kravspecifikation för upphandlad
kärnutrustning och en beskrivning av hur
betalningsmodellen fungerade.
Det utvecklades även nya dokument,
exempelvis instruktioner för hur
anbudsgivarna skulle inkomma med
svar, vilka frågor som skulle ställas
till anbudsgivarna, beskrivning av
utvärderingsmodellen och vilka prisavdrag
som skulle användas på respektive
utvärderingsunderkriterium, hur stort
det totala prisavdraget skulle vara samt
anbudsinbjudan.
Förfrågningsunderlaget publicerades sedan
varpå en ”frågor och svar”-period följde
under anbudstiden.
Nedan följer en sammanfattande
beskrivning av avtalets innehåll gällande
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partnerskapet och betalningsmodellens
uppbyggnad och utveckling över tid. I
sin helhet utgör de kontraktsbilagor som
färdigställdes och skickades ut tillsammans
med hela förfrågningsunderlaget. De
områden som belyses nedan är två
stora drivkrafter i avtalet som möjliggör
innovation över tid och som anses särskilt
innovativa.
8.3.3.1 Utformning av partnerskapet
Avtalet gjorde gällande att partnerskapet
ska sträcka sig över 14 år med möjlighet
till förlängning om sex år. Detta långsiktiga
partnerskap genomsyras av ett givande och
tagande från båda parter. Avtalen beskriver
att detta partnerskap kommer att utvecklas
över tre faser, där varje fas innehåller ett
antal kriterier som ska uppnås. Denna
trestegsraket kommer att säkra att
båda parterna har en gemensam bild av
partnerskapet och göra att resan mot ett
fullskaligt partnerskap blir tydligare.
Nedan beskrivs övergripande vad som ska
ha uppnåtts inom respektive steg:
• Partnerskap version 1.0: Den första
och mest grundläggande fasen i
partnerskapet och den fas som parterna
ingick i och med kontraktskrivningen.
Under denna fas är målet att starta några
enklare projekt för att testa arbetssätt,
strukturer samt betalningsmodell.
Utveckling av kostnads- och
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utfallsuppföljning med mera sker parallellt
på Karolinska Universitetssjukhuset.
• Partnerskap version 2.0: Denna fas
påbörjas när respektive patientflöde
flyttar in till NKS. Under denna fas ska
utvalda projekt kunna genomföras i
patientflödet och betalningsmodellen
ska kunna användas för att möta och
följa upp enskilda projekt. Utveckling
av kostnads- och utfallsuppföljning
med mera sker parallellt på Karolinska
Universitetssjukhuset.
• Partnerskap version 3.0: Denna fas
påbörjas när betalningsmodellen är fullt
utvecklad och respektive partnerskap
kan därmed uppnå sin fulla potential.
Detta sker när metoder för att mäta
och följa upp kostnader och kvalitet
i en projektportfölj med flera projekt
etablerats. Det möjliggör att projekt av
olika karaktär, längd och komplexitet kan
genomföras parallellt.
8.3.3.2 Utformning av
ersättningsmodellen
Ersättningsmodellen för respektive
partnerskap kom att bestå av fyra delar
(1) grundinvestering, (2) drift, underhåll
och service, (3) patientflödesförbättrande
arbete och (4) återinvesteringar. Del 1,
2 och 4 har bäring på utrustningen och
avser inköp, drift, underhåll, service
och utbyte (i enlighet med en fastställd
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livscykelplan). Leverantörernas ersättning
för denna del fungerar på traditionellt vis.
Del 3 i betalningsmodellen är den mest
innovativa delen och samtidigt den del som
likriktar parternas incitament samt säkrar
drivkrafterna för innovation över tid. Denna
del av betalningsmodellen kommer i bruk
när parterna genomför förbättringsprojekt
inom ett patientflöde som lämnar positiva
avtryck på flödets kvalitet (utfalls och/eller
processmått) och kostnadseffektivitet.
Måtten skulle vara internationellt och
nationellt erkända.
Utgångspunkten var att leverantörerna får
ersättning utifrån hur väl de tillsammans
med Karolinska Universitetssjukhuset kan
förbättra ett antal utvalda utfallsmått
som är specifika för varje projekt
och patientflöde. De projektspecifika
utfallsmåtten väljs ut tillsammans av
respektive leverantör och Karolinska
Universitetssjukhuset och ska på ett tydligt
sätt spegla hur väl projektet lyckats utifrån
ett kvalitets- och kostnadsperspektiv.
Måtten skulle vara internationellt och
nationellt erkända. Ersättningen till
leverantörerna betalas ut utifrån en
förutbestämd betalningsmekanism om en
kostnadseffektivisering har uppstått och
om avtalad patientnytta har åstadkommits.
Ersättningen bestäms utifrån respektive
parts tillförda insatser samt den risk
som respektive part har tagit inom varje
enskilt projekt. Ersättningens storlek kan
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aldrig vara större än värdet på den totala
uppnådda ekonomiska nyttan. Ingen
monetär ersättning utgår innan ett projekt
har uppvisat ökad patientnytta. Det innebär
att båda parter går in med insatser i
respektive projekt utifrån en sann

att projektet i framtiden ska generera ett
lyckat resultat. Icke monetär ersättning, till
exempel gemensamma forskningsartiklar,
ny kunskap och immaterialrätt för nya
lösningar är andra nyttor som kan tillfalla
parterna beroende på projektens karaktär.

partnerskapsanda Initial
medmätning
förhoppningar om
Kvalitetsprognos

Uppföljning av resultat

Förbättringsinitiativ

Ersättning

Effektiviseringsprognos

Projekt

Bild 22: Innan ett projekt genomförs kommer parterna överens om kvalitetsmått och kostnadsmått som sedan följas
upp och utvärderas när projektet har avslutats. Först då kan leverantören få ersättning utifrån en tidigare beslutad
fördelning. Fördelningen beror på tillförda insatser och risktagandet från respektive part.

I det fullskaliga partnerskapet, partnerskap
version 3.0, ska alla projekt som genomförs
inom ramen för respektive avtal förvaltas
i en projektportfölj där den totala
kostnadseffektiviseringen och kvaliteten
mäts och följs upp. Leverantörens ersättning
regleras därför utifrån projektportföljens
totala utfall. Detta möjliggör genomförande
av enskilda projekt som kan leda till en hög
grad av patientnytta, men som inte kommer
att leda till kostnadsbesparingar.
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8.3.4 Utvärdering av anbud och
tilldelning
En viktig del av utvärderingen
var att utforma representativa
utvärderingsgrupper för respektive område
i utvärderingsmodellen. Det gjordes genom
att såväl verksamhetsrepresentanter
som administrativ personal ingick
i grupperna för att säkra ett
helhetsperspektiv under utvärderingen.
Några utvärderingsrepresentanter hade
varit delaktiga under dialogerna och i
utformningen av förfrågningsunderlaget,
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medan andra var nya i upphandlingen.
Totalt var ett trettiotal personer
inblandade i utvärderingen av
anbuden. För att alla skulle ha samma
grundläggande förståelse för uppgiften
genomfördes två informationsmöten
och fyra utbildningsmöten inför att
utvärderingsperioden skulle påbörjas.
Syftet med informationsmötena var att
beskriva upphandlingen för de som var
nya, och syftet med utbildningsmötena
var att utbilda samtliga utvärderare i
utvärderingsmodellen, hur processen skulle
gå till, principer att beakta avseende LOU
etcetera.
När anbuden kommit in skrev
projektgruppen läsanvisningar till respektive
utvärderingsgrupp för att värna om
deras tid. De kunde då fokusera på de
områden i anbuden som hade bäring på de
utvärderingskriterier som föll inom ramen
för deras utvärderingsgrupp.
Utvärderingsperioden pågick under cirka
två månader (inklusive informationsoch utbildningsmöten) och respektive
utvärderingsgrupp träffades två gånger
under utvärderingsfasen. Det första mötet
kallades kalibreringsmöte och syftade till att
diskutera anbuden så att utvärderarna fick
ta del av varandras åsikter och motiveringar
bakom dessa. Inför detta möte var det
viktigt att utvärderarna hade läst anbuden
och bildat sig en uppfattning om dem. Det
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andra mötet kallades konsensusmöte där
gruppen tillsammans i konsensus skulle enas
kring den slutliga poängen som tilldelades
respektive anbudsgivare för respektive
utvärderingskriterium.
Efter utvärderingen av anbuden tilldelades
en leverantör respektive kontrakt, ett per
patientflöde.

8.4 Realisera kontraktsinnehåll
Efter att upphandlingen avslutats övergick
arbetet till en ny fas. Nu var siktet inställt
på att förverkliga kontraktsinnehållet
och starta upp det gemensamma arbetet
i partnerskapen. I och med kontraktets
höga innovationsgrad har även aktörer
såsom innovationsmyndigheten Vinnova
visat intresse för denna fas. De var mycket
positiva till dessa nystartade partnerskap
och beviljade medel för att införa denna nya
partnerskapsmodell mellan sjukvård och
privat aktör för ökad innovationstakt.
Att skapa förutsättningar för att
kunna förverkliga kontraktet har
varit en intern resa för Karolinska
Universitetssjukhusetunder upphandlingen.
Efter kontraktskrivning har det varit en
gemensam resa med tilldelade leverantörer
för att hitta samarbetsformer och arbetsätt
så att kontraktsinnehållet ska kunna
förverkligas. Nedan beskrivs förutsättningar
för det arbetet.
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8.4.1 Patientflödesetablering på
Karolinska Universitetssjukhuset
Parallellt med upphandlingsarbetet har
Karolinska Universitetssjukhuset stått inför
en viktig intern resa när det gäller att sätta
upp ramar och strukturer som ska stödja
arbetet utifrån ett patientflödesperspektiv.
Eftersom kontraktet utformades med
utgångspunkt i patientflöden har det varit
viktigt för Karolinska Universitetssjukhuset
att formera sig enligt samma princip för
att möjliggöra arbete i patientflöden. Detta
förändringsarbete har pågått sedan 2007.
Nya arbetssätt som baseras på kontinuerligt
förbättringsarbete har införts, bland annat
i form av förbättrade och effektivare
flödesprocesser. Den främsta framdriften
har dock kommit i och med Karolinska
Universitetssjukhusets beslut om att införa
värdebaserad vård på sjukhuset, något
som Karolinska Universitetssjukhuset i dag
arbetar fokuserat med att införa.
De ingående patientflödena i denna
upphandling täcker in ungefär hälften av
de första piloterna inom värdebaserad
vård. Arbetet leds av utsedda
patientflödesansvariga (PFA) inom
respektive patientflöde. Dessa personer
har ansvaret för att ta fram relevanta
kostnads- samt process- och utfallsmått
för sitt patientflöde som sträcker sig
över hela vårdkedjan. PFA:erna kommer
därefter att ansvara för att följa upp och
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förbättra dessa mått. De PFA:er som
berörs av de upphandlade patientflödena
kommer således att få ett extra verktyg i sin
verktygslåda för att åstadkomma detta, det
vill säga de upphandlade leverantörerna.
Arbetet med ett fokuserat införande av
värdebaserad vård är relativt nystartat.
Samtidigt som PFA:er utses behöver
andra verksamheter på Karolinska
Universitetssjukhuset formera sig
för att kunna stödja dem i deras
patientflödesarbete. En viktig kugge
i detta arbete är Innovationsplatsen
som ansvarar för Karolinska
Universitetssjukhusets relationer med
leverantörer. Innovationsplatsen ansvarar
även för Karolinska Universitetssjukhusets
innovationsmetodik.

8.4.2 Etablera arbetssätt med
leverantörer
De partnerskap som ingåtts är 14-åriga
samarbeten som kommer att utvecklas
över tid. Därför handlar mycket av arbetet
i dag om att försöka hitta gemensamma
arbetssätt och metoder för hur parterna vill
arbeta tillsammans framöver.
Som tidigare beskrivits kommer
partnerskapen att utvecklas över tre faser.
I dag befinner sig samtliga partnerskap i
den första fasen, men de har kommit olika
långt i arbetet med att starta upp de första
förbättringsprojekten. Detta beror på att
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det finns olika utmaningar i patientflödena.
Därför har respektive partnerskap valt
att påbörja partnerskapen på olika sätt,
med olika aktiviteter. Alla tre patientflöden
vill först få en gemensam förståelse för
patientflödet och dess utmaningar, därefter
gemensamt starta ett enklare projekt som
kan fungera som ett testprojekt för det
vidare arbetet.

8.4.3 Utveckla den
prestationsbaserade
ersättningsmodellen
Utformningen av avtalets betalningsmodell
gör det möjligt för parterna inom respektive
partnerskap att likrikta sina incitament
gällande kvalitet och kostnader. En viktig del
av partnerskapet är därför att säkerställa
betalningsmodellens funktionalitet över
tid. Som tidigare beskrivits kommer
utformningen och förfinandet av modellen
att utvecklas över partnerskapets tre faser.
Målbilden är att betalningsmodellen ska
kunna mäta och följa upp flera projekt
i en projektportfölj, och att den totala
kostnadseffektiviteten för projektportföljen
ska följas upp.
Det finns flera utmaningar med
betalningsmodellen som måste hanteras
innan den kan användas som avsett. De två
främsta utmaningarna, som delvis hänger
samman, är:

• Att det går att härleda genomförda
förbättringar i respektive patientflöde till
KPP (kostnad per patient) och i slutändan
att ge effekt i respektive verksamhets
budget.
Med kostnadsneutralitet avses att en
åtgärd som leder till en förbättring
på en del av flödet inte leder till en
försämring någon annanstans, det
vill säga undanträngningseffekter.
Det är också viktigt utifrån ett
processutvecklingsperspektiv att kostnader
går att följa upp och kontrollera på samma
sätt från år till år för att på ett rättvist
och mätbart sätt kunna påvisa effekterna
från ett genomfört projekt. När det gäller
punkt nummer två krävs att det finns
en korrelation mellan vad som görs i
patientflödet, vad som kan mätas och
verksamheternas budget. För att kunna
göra en utbetalning till respektive leverantör
måste en effekt i patientflödet kunna mätas.
Samtidigt ska det finnas budgetutrymme
för utbetalningen. Relaterat till punkterna
ovan är även hanteringen av händelser i
patientflödet som leder till höjda eller sänkta
kostnader, men som inte beror på de projekt
som Karolinska Universitetsjukhuset driver
tillsammans med respektive leverantör.
Utmaningen är att kunna isolera effekterna
som uppkommer tack vare partnerskapet
och ta hänsyn till effekter som ligger utanför
detsamma.

• Kostnadsneutralitet för Karolinska
Universitetsjukhuset.
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Det arbete som görs i dag syftar främst till
att simulera betalningsmodellen genom
att välja ut homogena patientgrupper
och titta på hur kostnaderna förändras
när exempelvis antalet vårddagar ökar
eller minskar. Detta görs för att förstå
utmaningar som kommer att uppkomma vid
mätning av framtida projektresultat. Detta
arbete är pågående och kommer att sättas
på prov när första projektet genomförs.

8.5 En förändringsresa kräver
förankring
En viktig, men ofta underskattad, aktivitet
är förankring med involverade parter, både
under och efter upphandlingen. Huvudsyftet
med förankringen har till stor del varit att
förklara den bakomliggande tanken och
ambitionen med upphandlingen, samt
att förmedla upphandlingens framtida
målbild. Kort och gott – att ge alla möjlighet
att påverka och tycka till. Förankring har
varit och är fortfarande en viktig aktivitet
och framgångsfaktor i arbetet med att
förverkliga avtalet.

8.6 Business case
Valet att genomföra denna upphandling
som en konkurrenspräglad dialog har setts
som en investering. Förberedelsefasen
och upphandlingsfasen har medfört
högre kostnader jämfört med en
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traditionellt genomförd upphandling av
medicinsktekniska produkter. I de flesta
upphandlingar är förstudiekostnaderna
små, men i denna innovationsupphandling
gjordes ett betydligt större arbete redan
under förstudien. Man fastställde bland
annat omfattningen, innovationsgraden
och de långsiktiga målen med
upphandlingen under förstudiefasen.
Upphandlingsfasen krävde också stora
investeringar i form av tid och resurser,
både från Karolinska Universitetssjukhuset
och från leverantörerna. Nu när
upphandlingen är avslutad har
Karolinska Universitetssjukhuset
kunnat påvisa en väsentlig besparing
avseende såväl grundinvestering
som drift, service och underhåll. De
väsentliga monetära besparingarna,
produktionseffektiviseringarna
samt mervärdena som Karolinska
Universitetssjukhuset har erhållit täcker
in och överskrider vida de extra kostnader
som uppstod under förstudie- och
upphandlingsfasen.
Valet av upphandlingsform har setts
som en viktig framgångsfaktor för det
goda resultatet, bland annat eftersom
leverantörerna fått vara med och påverka
innehållet i avtalet i samråd med Karolinska
Universitetssjukhuset. Det goda gensvaret
från marknaden tyder på att marknaden ser
ett behov av dessa innovativa lösningar.
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Utöver denna besparing har leverantörerna
i sina anbud angivit ett antal mervärden
utan extra kostnad som kan tillföra nytta till
partnerskapet. Dessa mervärden anses ha
stort värde för partnerskapen.
Några av dessa mervärden beskrivs
nedan. Mervärdena har definierats och
dokumenterats i respektive avtal:
• Tillgång till en integrationsplattform
inklusive stödjande IT-expert
• Mognadsbedömning/kartläggning av
patientflödet
• Ledarskapsseminarium
• Tillgång till ett lokalt och integrerat
forskningslaboratorium inklusive anställd
forskare

Karolinska Universitetssjukhuset har
genom denna upphandling brutit ny
mark. De har tagit fram avtal som
möjliggör nya och som förbättrar gamla
samarbetsformer mellan sjukvård och
privata aktörer. Samarbetsformerna har
tydliga strukturer och ramar. Resultatet
visar på kostnadsbesparingar över tid
avseende försörjningen av MT-utrustning
samt väsentliga mervärden. Den forskning,
utveckling och innovation som antas
uppstå i partnerskapen kommer ha en
väsentlig positiv påverkan på vårdens
kvalitet och kostnader inom Karolinska
Universitetssjukhuset, samt inom andra
sjukhus i Sverige och i världen.

• Skräddarsydda studieresor.
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9. Slutsatser

Denna metodbok beskriver en innovationsmetodik som
framgångsrikt har genererat lägre kostnader i kombination
med en högre innovationstakt och utveckling av vården.
Detta är helt avgörande för att möta det ökade gapet mellan
efterfrågan på vård och tillgängliga resurser.
Innovationsmetodiken är uppbyggd i fyra steg, där varje
steg är kopplat till den övergripande projektmetodiken:

Projektmetodik:

Projektslut

Förstudie

Upphandling

Installation

Teknisk
driftsättning

Utbildning och
överlämnande

Klinisk
driftsättning

Innovationsmetodik:

Drift och
användning

Identifiera
innovationer

Kravställ
innovationer

Utveckla
innovationer
genom
upphandling

Utveckla innovationer genom partnerskap

Bild 23: Stegen i MT/IKT-programmets projektmetodik och innovationsmetodik.
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Innovationsupphandling har alltså
använts som strategiskt verktyg, dels för
att kunna kravställa på innovationer på
kort sikt inom ramen för upphandlingar,
dels för att möjliggöra långsiktiga
innovationspartnerskap med berörda
leverantörer. Övergripande slutsatser inom
varje steg kan sammanfattas till:
1. Identifiera innovationer: Definiera vad
innovation betyder för din verksamhet,
och definiera din innovationsambition.
Genom en förstudie kan sedan
möjligheter och innovationspotential
identifieras, med hjälp av dialog
både internt och externt. Utvärdera
möjligheter bortom den klassiska
produktinnovationen och sök nya
möjligheter i tjänster och processer.
Matcha detta med lämpliga upplägg för
exempelvis paketering, avtalsform och
upphandlingsförfarande. Var beredd på
att förankra, förklara och förändra.
2. Kravställ innovationer: Kravställ
identifierade innovationer som går att
möjliggöra inom ramen för existerande
produkter och tjänster. Kravställ också
på ett innovationspartnerskap som
samarbetsform med vald leverantör
efter avslutad upphandling. Att
utvärdera innovationsaspekter på
detta sätt kan vara ovant – återkoppla
till din innovationsdefinition och
innovationsambition för att säkerställa
att du är på rätt väg.
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3. Utveckla innovationer genom
upphandling: Med rätt val av
upphandlingsförfarande kan
innovationer vidareutvecklas under
upphandling. Involvera leverantörerna,
exempelvis genom konkurrenspräglad
dialog, och skapa incitament för
leverantörerna att gå dina behov till
mötes. Om detta steg genomförs rätt
kan såväl höjd innovationspotential och
höjd kvalitet som lägre kostnad uppnås.
Var beredd på att detta angreppsätt kan
vara tids- och resurskrävande Har du
genomfört föregående steg grundligt
finns dock alla möjligheter.
4. Utveckla innovationer genom
partnerskap: Etablera långsiktiga
samarbetsformer med vald leverantör
efter avslutad upphandling. Formulera
hur innovationspartnerskapet
ska regleras, styras och hur
innovationsarbetet ska bedrivas
framåt. Fokusera på att utveckla köpoch säljrelationen till ett produktivt
samarbete. Underskatta inte behovet av
förankring och förändringsarbete för en
lyckad implementering.
Innovationsupphandling som verktyg är
i sin linda i Sverige. En mängd begrepp,
definitioner och angreppsätt florerar, vilket
kan kännas svårt och nästan avskräckande.
Med denna metodbok hoppas vi ha ingjutit
mod i den som är intresserad av att
genomföra en innovationsupphandling. Det
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finns kompetens, exempel och beprövade
metoder att använda sig av som har
dokumenterad effekt. Lägre kostnader
och helt unika innovationsmöjligheter har
realiserats med hjälp av metodiken, och
Karolinska Universitetssjukhuset har mycket
stora förhoppningar på de möjligheter som
fortsättningsvis kommer kunna möjliggöras
inom ramen för arbetet. Ett målmedvetet
innovationsarbete av denna kaliber gynnar
inte bara Karolinska Universitetssjukhuset
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och involverade leverantörer – effekter kan
också anas i hela innovationssystemet och i
Sverige som innovationsnation.
Till syvende och sist handlar det om
tre huvudpunkter: Våga genomföra ett
innovationsarbete. Gör det strukturerat.
Och använd upphandling som ett verktyg för
att ytterligare vässa dina möjligheter.
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10. Appendix A: Bakgrund
till innovationsupphandling

Området offentlig upphandling och innovation är relativt
nytt. På grund av detta saknas enhetliga begrepp och
definitioner när frågor om innovation och upphandling
diskuteras. Begreppen skiljer sig åt mellan olika länder,
mellan organisationer (som till exempel OECD och EU) samt
ibland även inom länder. Det finns även skillnader mellan
begrepp som används av upphandlare, av myndigheter och
bland forskare. I detta appendix redogörs för de begrepp
som MT/IKT-programmet har använt som utgångspunkt i sitt
arbete.
Vinnova förtydligar i sin skrift ”Innovationsupphandling”3
några väsentliga skillnader mellan innovationsupphandling
och traditionella innovationer. Traditionella innovationer
drevs i allmänhet av att man skapade en uppfinning
som man, i ett senare skede, försökte introducera på en
marknad, det vill säga utbudsdriven innovation. I takt
med att den offentliga sektorn blivit allt större och mer
komplex har tanken på att försöka skapa strukturer som
kan möjliggöra efterfrågedriven innovation blivit allt mer
http://www.vinnova.se/PageFiles/629746248/Innovationsupphandling%202012-03-01.pdf

3
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uttalade. Tanken i detta fall är att vården
identifierar de behov som man anser är
mest trängande och som marknaden i
dagsläget inte har lyckats uppfylla. Därefter
skapar man en marknad för de lösningar
som man efterfrågar. Innovationen blir då
ett samarbete mellan det offentliga och
marknaden. Det som driver utvecklingen
och innovationen är dock den offentliga
sektorns uttalade behov och deras
finansiering av utvecklingen av lösningar för
dessa behov.
Många myndigheter och offentliga aktörer
tycker att det är svårt skapa effektiva
dialoger om sina behov och driva innovativa
samarbeten med näringslivet, utan att
hamna i strid med kraven som ställs Lagen
om Offentlig Upphandling (LOU). Det är en
viktig anledning till att en effektiv metod
för innovationsupphandling behöver
utvecklas. I vissa områden inom den
offentliga sfären där utvecklingen är snabb
och strukturerna omfattande, till exempel
vården, kan svårigheten vara omfattande
för de upphandlare och projektledare som
ansvarar för att utveckla patientnyttan.
Historiskt sett har man kunnat identifiera
ett behov av medicinteknisk apparatur och
därefter kunnat inleda utvecklingsprojekt
med en motpart som man funnit lämplig.
I dag måste man konkurrensutsätta alla
interaktioner med marknaden som utgör
upphandlingar (det vill säga pengar delas
ut med klart definierade förväntningar
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på motprestationer). Samtliga aktörer
på marknaden ska ha tillgång till samma
information och på ett rättvist sätt kunna
konkurrera om offentliga medel.
Som offentlig aktör måste man
kommunicera sina behov till marknaden
på ett systematiskt och öppet sätt som
inte missgynnar eller ger otillbörlig fördel
till någon part. Många offentliga aktörer
upplever att de inte har tydliga metoder
och tillvägagångssätt för att driva denna
dialog inom LOU:s riktmärken. Dialogen
mellan offentlighet och näringsliv blir
då lidande och många behov inom det
offentliga blir aldrig mötta av marknaden.
Innovationsupphandling har tillkommit
som ett sätt att försöka lösa det
kommunikationsproblem som uppstår
mellan en offentlig aktör som har ett
behov, och en marknad som ännu inte blivit
medveten om behovet eller på annat sätt
inte haft förmåga att möta behovet.

10.1 Lagen om Offentlig
Upphandling
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU
2007:1091) reglerar de bestämmelser
som gäller för offentlig upphandling i
Sverige för att säkerställa att offentliga
upphandlingsmedel används på bästa sätt
på en konkurrensutsatt marknad. Syftet
med lagen är att säkerställa att leverantörer
inom EU kan tävla på lika villkor vid
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offentliga upphandlingar, och att främja den
fria rörligheten av varor och tjänster inom
EU. Det finns ett antal undantag från LOU
som gör att offentliga aktörer kan undantas
från reglerna. Anskaffning av forskningsoch utvecklingstjänster är ett sådant
undantag.

10.2 FoU-undantaget
Forskning och utveckling definieras enligt
Frescatimanualen 20024 som: ”Forskning
och experimentell utveckling (FoU) består
av systematiskt kreativt arbete i syfte att
öka mängden kunskap, inklusive kunskap
om människan, kulturen och samhället, och
omvandlingen av denna kunskap till nya
användningsområden.” (Fritt översatt.)
Forskning och utveckling är ett
ämnesområde som ständigt debatteras
utifrån utgångspunkten att ett systematiskt
och framgångsrikt FoU-arbete är en
nyckelkomponent för att skapa tillväxt och
utveckla kvaliteten i både den offentliga
sektorn och näringslivet. Forsknings
och utvecklingstjänster är dock svåra
att anskaffa genom upphandling.
EU-länderna har därför gemensamt
beslutat att FoU i någon mån måste
undantas från de sedvanliga reglerna
om upphandling för att kunna fungera

4

effektivt. Innovationsupphandling
innebär att olika förfaranden i lagen väljs
beroende på hur hög grad av FOU som
ska anskaffas. Renodlade forsknings- och
utvecklingstjänster upphandlas inte genom
LOU.
Innovationsupphandling möjliggörs i
förhållande till LOU genom det forskningsoch utvecklingsundantag (FoU-undantaget)
som behandlas i 1 kap 6 § 6 p LOU.
FoU-undantagets syfte är att säkerställa att
vissa forsknings- och utvecklingstjänster
undantas från LOU:s upphandlingsregler för
att stimulera innovationer inom EU. LOU,
som i sin tur bygger på EU-lagstiftning,
behandlar denna fråga för svenska
förhållanden utifrån EU:s regler.
Punkt 6 i LOU lyder:
Konkurrensverket förtydligar att
texten ovan ska tolkas i enlighet med
följande. För att kunna undantas från de
upphandlingsreglerna i LOU gäller följande:
• Resultatet från ett FoU-samarbete ska
inte enbart tillfalla den offentliga parten;
eller
• resultatet finansieras av myndigheten och
en annan part gemensamt.
Detta innebär med andra ord att om ett
samarbetes resultat enbart tillkommer

Rapport FoUundantaget Lund.pdf
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den upphandlande myndigheten måste
tjänsterna delfinansieras av en annan
part än den upphandlande myndigheten
för att kunna falla under FoU-undantaget.
Forskning och utveckling som finansieras
helt av en offentlig aktör och vars resultat
tillkommer endast den upphandlande parten
är alltså inte godkända att undantas från
LOU.
Då alla upphandlingar är olika både
avseende vem resultatet tillfaller och hur
finansieringen sker är det svårt att definiera
några exakta gränser för när resultat
tillkommer fler än den upphandlande
myndigheten och vad som anses vara
tillräcklig medfinansiering. EU har dock
förtydligat att uppenbart fiktivt delande
av resultat eller symboliskt delande av
resultat inte är tillräckligt för att motivera
ett undantag. Undantaget kan dock
tillämpas om resultatet tillkommer andra
parter i en begränsad omfattning eller om
finansieringen kommer från en annan part
till mindre del. Det gör att bedömningen
av vad som är begränsad kontra symbolisk
omfattning blir en avvägningsfråga
från fall till fall. Konkurrensverket
sammanfattar gränsdragningarna med
att upphandlingsundantag som syftar till
forskning och utveckling uppmuntras av EU
och att undantaget därför kan tolkas mer
extensivt än andra upphandlingsundantag.
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För att beskriva den mängd förfaranden
som är kopplade till innovationsupphandling
behöver ett förtydligande göras
avseende vad som menas med
termen ”innovationsupphandling”.
För att minska förvirringen används
”innovationsupphandling” i den här
metodboken som ett övergripande
paraplybegrepp för att beskriva två begrepp
som är närliggande, men med viktiga
skillnader: ”Innovationsvänlig upphandling”
och ”Upphandling av innovation”.

10.2.1 Innovationsvänlig upphandling
Innovationsvänlig upphandling kan i detta
sammanhang definieras som upphandlingar
som fokuserar på ett eller två av dessa
kriterier:
• Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling.
• Upphandling där utvärderingskriterier för
tilldelning är kopplade till innovation.
Innovationsvänlig upphandling innebär
med andra ord att den upphandlande
myndigheten tar hänsyn till att det
kan finnas relevanta innovationer på
marknaden som skapar förutsättningar
för kontinuerlig innovationsutveckling. Det
kan även handla om att myndigheten i sina
upphandlingar låter företag erbjuda helt nya
lösningar. Innovationsvänlig upphandling
är dock inte ett juridiskt begrepp. Även
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en innovationsvänlig upphandling ska ske
inom ramen för LOU med tillämpning av
de upphandlingsförfaranden som finns att
tillgå i lagen. Det är vidare inte förfarandena
i sig som avgör om en upphandling blir
innovationsvänlig eller inte. Detta avgörs
i stället av myndighetens förberedande
arbete och i vad mån myndigheten kan
utforma förfrågningsunderlag, inklusive
utvärderingsmodell, på ett sätt som inte
utestänger innovativa lösningar.

10.2.2 Upphandling av innovationer
Upphandling av innovationer beskriver i
detta sammanhang förfaranden som syftar
till att upphandla lösningar som i dagsläget
inte finns tillgängliga på marknaden,
varför LOU:s krav om upphandling enligt
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principen ”lägsta pris ellerekonomiskt mest
fördelaktig” blir mer komplex. Innovationer
som faller inom ramen för ”Upphandling av
innovationer” kan enklast beskrivas som:
• Innovationer för egen nytta
• Innovationer för samhällsnytta
• Innovationer – ny kunskap.
Det är inte alltid helt tydligt om en specifik
innovation faller under en eller flera av de
ovanstående kategorierna. Det är ändå
en indelning som tydliggör förhållandet
mellan de olika förfaranden som kan sägas
falla inom kategorin ”Upphandling av
innovationer” snarare än ”Innovationsvänlig
upphandling”.
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10.3 Relationen
mellan LOU, FOU och
innovationsupphandling
Relationen mellan LOU, FOU och
innovationsupphandling kan sammanfattas
med följande bild:

Ju längre till vänster på skalan man kommer,
desto mer renodlad innovation bedöms
finnas i upphandlingen. Det finns ingen
fastställd gräns för när FOU-undantaget
bör eller kan användas. På motsvarande
sätt finns inte heller någon absolut gräns
för när upphandlingsförfaranden i LOU kan
användas.

Innovationsupphandling

Upphandling av
innovationer

Innovationsvänlig
upphandling

”Upphandling” av lösning som i dagsläget ej finns

Upphandling där lösningen stödjer vidare
innovationsutveckling

Innovationer
Ny kunskap

Innovationer
för samhällsnytta

Innovationer
för egen nytta

Utvärderingskriterier måste vara kopplade till
innovation

Upphandlingsinslag

FoU

Bidrag
Förkommersiell
upphandling

Innovationsgrad

Konkurrenspräglad dialog

Förhandlat
förfarande

Öppet
förfarande

LOU

Selektivt
förfarande

Projekttävling

Kan behovet mötas
inom ramen för ett
FoU-projekt?

Kan behovet mötas
inom ramen för en
FoU-upphandling?

4

3

2

Nej

Nej

Nej

Kan behovet mötas inom ramen för LOU och innovationsvänlig
upphandling?

Kan behovet mötas inom
ramen för en befintlig
leverans eller
partnerskap?

Ökande FoU-grad

Bild 24: Relationen mellan LOU, FOU och innovationsupphandling.
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1

Innovationer kan vara både tjänster och
produkter och innovationsupphandling
bör ses som ett verktyg för att på olika
sätt förbättra kvalitet och effektivitet i
verksamheten.
Kartläggning av behov ska primärt
fokusera på behoven hos den
upphandlande enhet som avser att
genomföra en innovationsupphandling. En
innovationsupphandling kan i sig ha positiva
bieffekter så tillvida att man använder
offentliga medel för att stimulera innovation
på en marknad som tidigare inte har svarat
mot identifierade behov. Metoden bör
dock inte användas som ett verktyg för att
stimulera innovationskraft, utan att det
finns ett reellt och kartlagt behov i grunden.
Innovationsupphandling bör därför primärt
förstås som ett verktyg för att kunna
utveckla lösningar på behov som marknaden
inte har kunnat svara på. Det kan i sin tur
generera positiva effekter i form av att
forskning och utveckling stimuleras.
Bilden till vänster representerar
den samlade kartan över
innovationsupphandling i Sverige. Den
utmaning som den offentliga sektorn står
inför är att på ett effektivt sätt kunna
använda rätt förfarande på rätt sätt vid
rätt tillfälle utifrån de behov som man
identifierat.
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10.4 Innovationsupphandlingsperspektiv och den övergripande
upphandlingsstrategin
Som offentlig aktör med ett uppdrag att
leverera värde till skattebetalarna och
samhället i stort, är det centralt att ha en
tydlig strategi för hur medel man tilldelas
som organisation ska kunna används på
bästa möjliga sätt. Utifrån det uppdrag man
har i egenskap av offentlig aktör finns det
två sätt att se på pengarna man spenderar
och deras effekt på samhället:
1. Den primära nytta som man som
offentlig aktör skapar utifrån sitt av
samhället definierade uppdrag.

pekar ut de problem som identifieras hos
många myndigheter som delvis orsakade av
de offentliga aktörernas oförmåga att lyfta
upphandlingen till en strategisk funktion
som ses som en del av kärnverksamheten.
Som offentlig aktör bör man därför
överväga:
1. Vilken roll spelar upphandling av
varor och tjänster i den strategiska
styrningen utifrån samhällets
uppdrag?
a. I vilken utsträckning handlar man upp
varor, tjänster och lösningar utanför
den egna verksamheten för att kunna
fullgöra sitt uppdrag?

2. Den sekundära nytta och positiva
effekter som man skapar i näringslivet
och övriga samhället genom de
upphandlingar man genomför med sina
tilldelade medel.

b.

Utifrån de ambitioner som uttrycks genom
Lagen om Offentlig Upphandling, det
vill säga att skattemedel ska användas
så effektivt som möjligt, bör man som
offentlig aktör säkerställa att upphandling
ses som en strategisk funktion för
värdeskapande i verksamheten. I linje med
LOU:s krav samarbetar allt fler landsting,
myndigheter och kommuner med privata
aktörer för att utföra samhällsnyttiga
tjänster. Varje år handlar de upp varor och
tjänster för cirka 500 miljarder kronor.
Upphandlingsutredningen (SOU 2011:73)

c. Görs någon systematisk kartläggning av
verksamhetens behov och marknadens
förmåga att möta dessa behov?
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Är upphandlingsfunktionen en
integrerad del av det strategiska
arbetet? I vilken mån tas
upphandlingsfrågor in som en central
fråga i verksamhetsplaneringen?

2. Finns det områden där marknaden
inte förmår svara mot de kritiska
behov som man identifierat inom
verksamheten?
a. Sker en dialog med marknaden om
verksamhetens behov?
b. Sker en dialog i enlighet med kraven
i LOU som ska säkerställa att ingen
särbehandling av leverantörer sker?
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c. Finns det kompetens för att effektivt
kunna bedöma huruvida den nuvarande
marknaden kan svara på behoven?
d. Finns det processer i verksamheten för
att samla in och prioritera behov?
e. Finns det en medvetenhet
inom organisationen om
innovationsupphandling och de
olika förfaranden som är möjliga
att genomföra för en effektiv
innovationsupphandling?
3. På vilket sätt kan upphandling bättre
integreras i det strategiska arbetet?
a. Finns det en vilja och medvetenhet om
behovet av strategisk upphandling på
senior nivå i verksamheten?
b. Finns det kompetens och
resurser tillgängliga inom
upphandlingsenheten och
organisationen i sin helhet för att kunna
drivainnovationsupphandlingsprojekt?
c. Om det finns en vilja att använda
innovationsupphandling som ett
verktyg, finns det verktyg och
modeller för att prioritera vilka
områden/behov/problemställningar
som ska vara primära i en eventuell
innovationsupphandlingsprocess?
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4. Vilken roll vill den offentliga aktören
ha för att driva sekundära positiva
effekter för samhället och näringslivet
avseende innovation?
a. Finns det en uttalad ambition att stödja
innovationskraften i samhället genom
strategisk innovationsupphandling?
b.

Hur mycket önskar man som
upphandlande verksamhet styra
utfallet? Skulle bidrag till forskning och
utveckling kunna uppnå samma resultat
som en innovationsupphandling?
(Notera att genom förfarandet bidrag
har man mycket begränsad förmåga att
styra utfallet av sina satsade medel.)

c. Ska enbart verksamhetens behov styra
eller önskar man främja ett vidare
begrepp av innovation som kan främja
både den egna verksamheten, liknande
verksamheter samt samhället och/eller
forskningen i stort?
d. Finns det en medvetenhet och
beredskap hos ledningen för att ta
eventuella kostnader förknippade med
att”skapa en marknad”?
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10.5 Intressenter inom
innovationsupphandling
Vid intresse att genomföra
innovationsupphandling finns hjälp att få
både från privata och offentliga aktörer. Då
frågor som inte täcks in i denna metodbok
kommer uppstå löpande allteftersom
innovationsupphandling blir mer vanligt i
Sverige är det viktigt att känna till dessa och
vilka roller de har i utvecklingen framåt.
Vad gäller privata aktörer finns
både konsulter och jurister som är
specialiserade på hela eller delar av
innovationsupphandlingsmetodiken. Vad
gäller offentliga aktörer har Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) i sin
skrift ”Innovationsvänlig Upphandling”
sammanställt de huvudsakliga aktörer
som utvecklar metoder, driver opinion och
etablerar praxis för innovationsupphandling
i Sverige:
• U
► pphandlingsmyndigheten:
Upphandlingsmyndigheten är en
nationell tillsynsmyndighet för offentlig
upphandling. Myndigheten ska i sitt
uppdrag främja att målet för den
offentliga upphandlingen uppnås.
Upphandlingsmyndighetens mål är
att ha ett brett perspektiv, utveckla
kriterier för ett socialt hållbart
samhälle och prioritera elektronisk
upphandling. Under 2014 beslutades
det att Upphandlingsmyndigheten
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skulle ta över det upphandlingsstöd som
Konkurrensverket tidigare hade ansvarat
för. Upphandlingsmyndigheten startade
sin verksamhet den 1 september 2015.
www.upphandlingsmyndigheten.se
• Miljöstyrningsrådet: Miljöstyrningsrådet
är regeringens expertorgan inom
miljöanpassad och annan hållbar
upphandling som samägs av
Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv
och Sveriges Kommuner och Landsting.
Miljöstyrningsrådet utvecklar kriterier
för hållbar upphandling, miljöledning och
miljörelaterad produktinformation.
www.msr.se.
• Tillväxtverket: Tillväxtverket arbetar
för att underlätta för små och
medelstora företag att delta i offentliga
upphandlingar och därmed bidra till
ökade affärsmöjligheter. De stödjer
såväl upphandlande myndigheter som
företag som vill utveckla och förenkla den
offentliga upphandlingen.
www.tillvaxtverket.se.
• Verket för innovationssystem
(Vinnova): Vinnova är Sveriges
innovationsmyndighet vars uppgift är
att främja hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation
och stödja behovsmotiverad forskning.
Myndigheten har av regeringen fått
huvudansvaret för en stor satsning på
offentlig innovationsupphandling.
www.vinnova.se.
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• Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL): SKL är en arbetsgivar- och
intresseorganisation för Sveriges
kommuner, landsting och regioner.
SKL driver upphandlingsfrågor genom
upplysningsarbete i olika former,
opinionsbildning och utvecklingsarbete.
www.skl.se.
• Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin
(IVA): Akademien är en
gränsöverskridande brobyggare mellan
näringsliv, forskning, förvaltning och
olika intressegrupper. IVA arbetar för
utveckling av ny kunskap och nya idéer
genom föreläsningar, konferenser,
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forskarutbyten och olika projekt. IVA
driver ett flertal projekt för att utveckla
och stödja innovationsupphandling.
www.iva.se.
• Kammarkollegiet: Kammarkollegiet är
Sveriges äldsta myndighet vars främsta
uppdragsgivare är Finansdepartementet.
Deras uppdrag inkluderar att bidra
med kompetens i frågor såsom juridik,
upphandling och kapitalförvaltning, för
bästa möjliga statsförvaltning.
www.kammarkollegiet.se.
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11. Appendix B: Att tänka
på vid upphandlingsprojekt

Eftersom innovationsupphandling i sig inte är ett eget
förfarande, metod eller liknande, utan ett formaliserat
sätt att främja innovation i offentlig upphandling följer den
samma process som all annan offentlig upphandling.
Inom MT/IKT-programmet beskrivs en generell
upphandlingsprocess med bilden nedan:

Upphandling
Leverans

Behovsanalys

Annonsering

Utvärdering

Förvaltning
och Uppföljning

Tilldelning

Bild 25: En generell upphandlingsprocess.
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Varje steg kan se annorlunda ut beroende
på vad det är som upphandlas och vilket
förfarande som är relevant att använda.
Exempel på olika upphandlingsförfaranden
och deras olika steg beskrivs mer ingående i
kapitel 3.6.2.
En framgångsrik upphandling karaktäriseras
av:
• Utgår från ett väl definierat behov.
• Upphandlar en vara eller tjänst som löser
behovet på rätt sätt i rätt tid.
• Involverar de som bäst känner behovet i
upphandlingsförfarandet.
• Har tydligt definierade roller och
tillhörande ansvar.
• Ger alla anbudsgivare lika förutsättningar.
• Är transparant för alla inblandade.
• Är rättssäker.
• Säkerställer förståelse mellan
verksamhetens behov och
leverantörernas kompetens.
• Utgår från en kravställning som är
tillräckligt öppen för att inte hindra
innovativt tänkande.
• Säkerställer att hela processen är väl
dokumenterad för att kunna demonstrera
beslutsprocessen vid en senare tidpunkt.
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11.1 Principer
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU
2007:1091) reglerar de bestämmelser
som gäller för offentlig upphandling i
Sverige för att säkerställa att offentliga
upphandlingsmedel används på bästa sätt
på en konkurrensutsatt marknad. Syftet
med lagen är att säkerställa att leverantörer
inom EU kan tävla på lika villkor vid
offentliga upphandlingar, och att främja den
fria rörligheten av varor och tjänster inom
EU.
De huvudsakliga principer som reglerar
LOU, och som alla upphandlingsprojekt ska
följa, är:
1. Principen om icke-diskriminering:
Innebär bland annat att upphandlande
myndigheter inte får diskriminera
leverantörer från andra EU-länder eller
utforma förfrågningsunderlaget på ett
sådant sätt att endast svenska företag
kan leverera det.
2. Principen om likabehandling: Samtliga
leverantörer ska behandlas på samma
sätt och alla ska få samma information
vid samma tid. Vidare är det lösningen
som sådan som ska bedömas; en
utvärderare får inte bedöma ett anbud
utifrån anbudsgivarens generella
förmåga eller trovärdighet. De
bedömningsgrunder som används
ska tillämpas lika på alla anbud. Inom
MT/IKT-programmet har exempelvis
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kalibreringsmöten genomförts under
utvärderingen, vilket möjliggör att
gruppmedlemmarna får samma
syn på bedömningsgrunderna. Det
ökar förutsättningarna för att de
tillämpas på anbuden på ett likvärdigt
sätt. Synkronisering av arbetssätt
mellan utvärderingsgrupperna sker
genom faciliterare, och genom de
gruppmedlemmar som är med i fler än
en grupp.
3. Principen om transparens: Den
upphandlande myndigheten ska
säkerställa öppenhet om upphandlingen,
hur den ska genomföras och delge
alla anbudsgivare samma information.
Förfrågningsunderlaget ska vara
klart och tydligt formulerat och
innehålla samtliga krav på vad som
ska upphandlas. I prövnings- och
utvärderingsprocessen får endast
angivna bedömningsgrunder användas –
inga andra hänsynstaganden får göras.
4. Proportionalitetsprincipen: Kraven
på leverantören och de krav som
formuleras i förfrågningsunderlaget och
kravspecifikationen måste stå i rimlig
proportion till det som upphandlas.
Kraven ska vara både rimliga och
lämpliga för att uppnå syftet med
upphandlingen. Om det finns flera
alternativ bör det alternativ väljas som
är minst ingripande eller belastande för
leverantörerna.
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5. Principen om ömsesidigt erkännande:
Intyg och certifikat som är upprättade av
myndigheter i ett EU-land ska erkännas i
samtliga övriga EU/EES-länder.

11.2 Sekretess
Vid offentliga upphandlingar är det viktigt
att förstå reglerna för sekretess.
Innan upphandlingen påbörjas:
• Information får inhämtas från
leverantörer.
• Lämna inte information om inköpsbehov.
Pågående upphandling. Absolut sekretess
gäller:
• Innehåll i ansökningar och anbud.
• Innehåll i förfrågningsunderlag som inte
är publicerat publikt.
• Leverantörernas identitet.
• Övrig kommunikation från leverantör.
• Övrig information avseende
upphandlingen som inte har
kommunicerats genom annons och
förfrågningsunderlag.
Vid behov av att diskutera upphandlingen
med kollegor ska sekretessen och
tystnadspliktens omfattning framhållas.
Avslutad upphandling. Absolut sekretess
gäller till dess att:
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• Tilldelningsbeslut har fattats.

11.4 Överprövning

• Upphandlingen avbrutits.

En leverantör kan begära överprövning
av en upphandlande myndighets beslut
i en offentlig upphandling. Begäran om
överprövning kan göras vid varje given
tidpunkt under upphandlingsprocessen.
Skälen för överprövning varierar, men två
vanliga anledningar är att leverantören
anser att den upphandlande myndigheten
har genomfört upphandlingen på ett
felaktigt sätt eller att en annan leverantör
inte uppfyller de obligatoriska kraven.
Komplicerande överprövningsprocesser
kan pågå under lång tid och försena den
tilltänkta leveransen av produkten/tjänsten.
Detta måste myndigheten ta höjd för vid
planeringen av upphandlingen.

Delar av materialet kan vara fortsatt
sekretessbelagt efter avslutad upphandling
– kontakta ansvarig upphandlare vid
osäkerhet för utredning av sekretess.

11.3 Brott mot sekretessen
Ett brott mot någon av de tidigare
nämnda principerna kan få långtgående
konsekvenser för den upphandlande
myndigheten, för den person som lämnat
ut uppgiften och för eventuella framtida
leverantörer. Konsekvenserna kan vara
exempelvis:
• Upphandlingen kan avbrytas.
• Leverantören utesluts och förlorar
möjligheten att få vara med i
upphandlingen.
• Upphandlingen överklagas vilket medför
förseningar och stora extrakostnader.

Erfarenheten från MT/IKT-programmet är
att överprövningsrisken minskar vid dialog
med leverantörerna. Detta gäller vid såväl
muntlig som skriftlig kontakt. Dialog är mer
vanlig vid innovationsupphandling.

• Skadestånd för den upphandlande
myndigheten (SLL).
• Personligt skadestånd för
uppgiftslämnaren.
• Personligt straffansvar för
uppgiftslämnaren.
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Juridiska instanser vid överprövningar

Högsta förvaltnings
domstolen
Kammarrätten
Överprövning

Förvaltningsrätten

Bild 26: Juridiska instanser vid överprövning.
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12. Kontakt

12.1 Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning,
skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och
insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt
på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att
hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare
och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill
att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet
fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de
samhällen vi verkar i.
www.ey.com/se
Linda Andersson
Partner
Ansvarig för Capital & Infrastructure
Advisory Nordics, EY
+46 70-318 93 20
linda.m.andersson@se.ey.com
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12.2 Om Karolinska
Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett
av Europas största universitetssjukhus.
Tillsammans med Karolinska Institutet utgör
sjukhuset ett medicinskt centrum med högt
internationellt anseende.
Hos oss är patienten alltid i fokus. Vi
ger kvalitativ och säker vård, med bästa
expertis, behandlingsmetoder och
omvårdnad ser vi till att våra patienter får
ett personligt bemötande och vi omsätter
forskning, utbildning och utveckling till
vården. På Karolinska Universitetssjukhuset
tar vi ansvar för varandra och våra
patienter. Vi bemöter varandra med
omtanke och respekt och vi arbetar
tillsammans över gränser för att ge bästa
möjliga vård. Våra värderingar är därför:
ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

aktörer arbetar vi för att vara ledande och
internationellt framstående inom sjukvård,
forskning och utbildning.
Medarbetarna är sjukhusets viktigaste
resurs – verksamhetens kompetens består
av medarbetarnas skicklighet i att bemöta
patienten och förmåga att ge vård av högsta
kvalité och säkerhet. Karolinska arbetar
ständigt med att utveckla och förbättra
vård och arbetsmetoder. Sjukhuset
planerar för verksamhetsinnehållet för
framtida Karolinska Universitetssjukhuset
och för driftsättande av Nya Karolinska
Solna. De nya byggnaderna i Solna ska
ta emot de första patienterna i slutet av
2016. Nya Karolinska -projektet omfattar
hela Karolinska Universitetssjukhusets
verksamhet och skapar förutsättningar att
bedriva den mest avancerade vården.
www.karolinska.se

Karolinska har i uppdrag att
vara Stockholms läns landstings
universitetssjukhus med särskilt ansvar
för specialiserad och högspecialiserad
sjukvård. Karolinska tar även emot patienter
från andra delar av landet och från andra
länder. Uppdraget innebär också ett
huvudansvar för landstingets forskning och
utbildning av studenter tillsammans med
Karolinska Institutet och andra högskolor
och universitet. Genom nytänkande,
innovation och samverkan med flera andra
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Johan Permert

Lars Carlsson

Professor

Programledare MT/IKT-försörjningen
till NKS

Utvecklings- och Innovationsdirektör
+46 70-484 71 72
johan.permert@karolinska.se

Verksamhetschef Medicinsk Teknik inom UoI
+46 70-167 13 33
lars.carlsson@karolinska.se

12.3 Om VINNOVA
VINNOVA är Sveriges
innovationsmyndighet. Vår uppgift är att
främja hållbar tillväxt genom att förbättra
förutsättningarna för innovation och att
finansiera behovsmotiverad forskning. Varje
år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i
olika insatser.
VINNOVA är en statlig myndighet under
Näringsdepartementet. Vi är drygt 200
personer och har kontor i Stockholm och
Bryssel. Generaldirektör är Charlotte
Brogren.
www.vinnova.se
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12.4 Skribenter och medverkande
• Ulrika Schleimann-Jensen, EY
• Lars Carlsson, Karolinska Universitetssjukhuset
• Linda Andersson, EY
• Charlotta Palmgren, Karolinska Universitetssjukhuset
• Martina Ahlberg, Karolinska Universitetssjukhuset
• Petra Hållander, SLL Upphandling
• Charlotta Bergman, SLL Upphandling
• Stefan Vlachos, Karolinska Universitetssjukhuset
• Martin Hessle, EY
• Alexander Rannaleet, EY
• Mikael Johansson, EY
• Elin Persson, EY
• Marcus Carleson, EY
• Kajsa Ericson, EY
Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner inom MT/IKT-programmet samt
hos programmets tilldelade leverantörer, som alla har bidragit med värdefulla åsikter och
erfarenheter.
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