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Förord
Under senare år har samhällets behov av vård ökat kraftigt till följd av en växande 
och åldrande befolkning. Det är en trend som förväntas fortsätta inom överskådlig 
framtid. Den snabba ökningen är en stor utmaning för sjukvården, då tillgängliga 
samhällsresurser inte ökar i samma takt som behoven. Innovationsupphandling är 
ett verktyg som sjukvården kan använda för att introducera nya lösningar som kan 
innebära förbättrade vårdresultat, effektivare verksamheter och i förlängningen 
ökad patientnytta. Därigenom blir innovationsupphandling en nyckelkomponent i det 
viktiga arbetet med att överbrygga gapet mellan tillgängliga resurser och vårdbehov.

Att tillämpa innovationsupphandling i praktiken är emellertid en utmaning. Det är en 
relativt ny företeelse som endast förekommit i begränsad utsträckning i Sverige.  
Det innebär att kunskap och erfarenhet kring genomförande av innovations
upphandling är begränsad. 

Under de senaste åren har vi samlat erfarenheter om innovationsupphandling, dels 
genom Karolinska Universitetssjukhusets innovationsupphandlingar av medicinsk 
teknik på Nya Karolinska Solna, dels genom förstudier angående medicinsk teknik 
samt informations och kommunikationsteknologi till ny och ombyggnation av 
behandlingshus vid Karolinska Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset och 
företaget EY har också arbetat med att sprida de verktyg och metoder samt den 
kunskap som genererats i de många innovationsupphandlingar som genomförts på 
sjukhuset. Syftet med denna bok är att sprida våra erfarenheter till andra beställande 
organisationer, så att de kan genomföra förstudier inför innovationsupphandlingar  
på ett praktiskt och effektivt sätt.

Metodboken delfinansieras av Vinnova som arbetar för att stärka innovationskraften 
i Sverige. En viktig del i arbetet med boken var tre frukostverkstäder som anordnades 
i samarbete med Upphandlingsmyndigheten under 2016. Syftet var att dela kunskap 
och utbyta erfarenheter med andra beställande organisationer för att tillsammans 
stärka och etablera de kunskaper och erfarenheter som finns på olika håll. Vi ville 
även validera våra metoder till denna metodbok. Upphandlingsmyndigheten har 
också löpande varit involverad i och stöttat arbetet med att ta fram och färdigställa 
metodboken.

Vi vill därmed tacka Upphandlingsmyndigheten och Vinnova för deras stöd i detta 
arbete. Likaså vill vi tacka alla − från vårdgolv till ledningsnivå − som har bidragit till 
det innovationsupphandlingsarbete vi tillsammans genomfört de senaste åren.

Avslutningsvis vill vi bara önska er en trevlig läsning och hoppas att ni tar chansen att 
tillsammans med partners och leverantörer använda innovationsupphandling för att 
skapa förbättrade resultat i just er verksamhet.

Lars Carlsson 
Programägare till MT/IKTförsörjningen
Verksamhetschef Medicinsk Teknik
Karolinska Universitetssjukhuset

Linda Andersson
Partner
Ansvarig för Capital & Infrastructure
Advisory Nordics, EY
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1 Inledning
Denna metodbok beskriver de erfarenheter och den förstudiemetodik som har  
utvecklats på Karolinska Universitetssjukhuset inför innovationsupphandlingar av  
medicinsk teknik (MT) till Nya Karolinska Solna (NKS) samt MT och informations och 
kommunikationsteknologi (IKT) till ny och ombyggnation av behandlingshus vid  
Karolinska Huddinge. Syftet med innovationsupphandling för Stockholms läns landsting 
(SLL) och Karolinska Universitetssjukhuset är att skapa såväl initiala som kontinuerliga 
resultatförbättringar, det vill säga att generera mer vård för pengarna över tid.

Boken riktar sig till dig som är beslutsfattare − till exempel politiker, divisionschefer  
eller en del av en ledningsgrupp – och till dig som arbetar praktiskt med upphandling 
– allt från upphandlare och ekonomer till verksamhetsledning, medicinsk teknisk 
personal och verksamhetsrepresentanter. Även om förstudiemetodiken som 
beskrivs i denna metodbok främst är baserad på erfarenheterna från Karolinska 
Universitetssjukhuset är målet att metodiken ska kunna tillämpas av andra branscher 
och områden inom offentlig sektor. 

Denna bok är den tredje i en serie metodböcker som Karolinska Universitetssjukhuset 
och EY har gett ut på temat innovationsupphandling. Böckerna har olika inriktningar:

1. Innovationsupphandling — Strategier och metoder för effektiv innovations
upphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling, 2014.1 
Boken beskriver de inledande faserna i en förkommersiell upphandling.

2. Innovationsupphandling — Erfarenheter av ett målmedvetet innovationsarbete  
med innovationsupphandling som strategiskt verktyg, andra upplagan, 2016.2  
Boken beskriver samtliga faser i en innovationsupphandling med  
konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande.

3. Innovationsupphandling: En förstudie — så går det till, 2017. Boken beskriver 
förstudie metodiken inför innovationsupphandling, oberoende av  
upphandlingsförfarande.

I kommande avsnitt ges en introduktion till innovationsupphandling och bakgrunden 
till innovationsupphandling på Karolinska Universitetssjukhuset. Därefter beskrivs 
två fokusområden, ledning och styrning samt ekonomiska principer, där det finns 
grundläggande skillnader i hur beställande organisationer bör tänka och förhålla sig 
vid innovationsupphandling jämfört med traditionella upphandlingar. Avslutningsvis 
beskrivs förstudiemetodiken samt konkreta exempel och tillvägagångssätt från 
Karolinska Universitetssjukhuset. Förstudiemetodiken riktar sig främst till dem som 
praktiskt arbetar med upphandling, medan de inledande kapitlen är relevanta för 
en bredare målgrupp. Till boken hör även ett digitalt processtöd för att genomföra 
innovationsupphandling med detaljerade processkartor och mallar. Du hittar 
processtödet på innovationsupphandling�se/processtöd�

1 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Innovationsstudie/$FILE/EYInnovationsstudie.pdf
2 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/

Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement 

http://www.innovationsupphandling.se/processtöd
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Innovationsstudie/$FILE/EY-Innovationsstudie.pdf
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
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1.1 Introduktion till innovationsupphandling
Innovationsupphandling tolkas ofta som ett sätt att handla upp produkter  
och tjänster som inte finns idag, men begreppet kan innefatta mycket mer.  
Enligt Upphandlingsmyndigheten är innovationsupphandling ett strategiskt 
verktyg för att driva på utvecklingen av nya lösningar för att stödja och utveckla 
den offentliga verksamheten. Det första inriktningsmålet i Den nationella 
upphandlingsstrategin3 är ”Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en 
god affär”. Detta inriktningsmål ligger väl i linje med Upphandlingsmyndighetens 
inriktning. 

Utgångspunkten vid innovationsupphandling är att möta verksamhetens 
behov och utmaningar, inte bara att ersätta nuvarande produkter eller tjänster. 
Innovationsupphandling innebär ett större och bredare perspektiv på  
behov och hur de kan tillgodoses jämfört med traditionell upphandling.  
Därför måste verksamhetsutveckling ske parallellt med förstudiens behovsanalys. 
Verksamhetsutveckling måste även ske under innovationsupphandlingen för 
att identifiera, motta och driftsätta framtidssäkra lösningar och innovationer.
Skillnaden i synsätt eller förhållningssätt kan förenklat förklaras på följande sätt:  
En traditionell upphandling utgår från dagens behov som tillgodoses genom att 
upphandla de varor eller tjänster som är mest lämpliga och som redan finns på 
marknaden. Innovationsupphandling utgår från verksamhetens framtida behov 
och möter verksamhetsövergripande mål. Vid innovationsupphandling efterfrågas 
framtidssäkrade lösningar. De upphandlade varorna eller tjänsterna behöver inte 
nödvändigtvis finnas på marknaden idag.

3 N2012.27,  
http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/nationellaupphandlingsstrategin/ 

När är innovationsupphandling lämplig?
Innovationsupphandling är lämplig om marknaden eller verksamheten är 
föränderlig eller har utvecklingspotential. Några exempel är:

1. Det gäller en bransch där utvecklingen går snabbt, exempelvis  
medicinsk teknik och IT.

2. Det sker stora interna förändringar inom organisationen, så 
upphandlingen måste möta framtida behov.

3. Den ekonomiska påverkan över livscykeln är stor, vilket kan möjliggöra 
mervärden.

4. Upphandlingsobjektet har stor potential att förbättra resultatet  
i kärnverksamheten (till exempel teknik, arbetsmiljö, arbetssätt,  
ekonomi och slutkund).

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-upphandlingsstrategin/
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Begreppet innovationsupphandling i denna metodbok rymmer två olika typer: 

• Innovationsvänlig upphandling − en upphandling där lösningen stödjer vidare 
innovationsutveckling.

• Upphandling av innovationer − en upphandling av lösning som inte finns  
i dagsläget. 

Enligt den nationella innovationsstrategin från oktober 20124 definieras 
innovationsupphandling som: 

”Upphandling	som	främjar	utveckling	och	införande	av	nya	lösningar,	innovationer.	
Innovationsupphandling	innefattar	dels	upphandling	som	sker	på	ett	sådant	sätt	
att	den	inte	utesluter	nya	lösningar,	så	kallad	innovationsvänlig	upphandling,	dels	
upphandling	av	innovation,	det	vill	säga	upphandling	av	framtagande	av	nya	lösningar	
som	ännu	inte	finns	på	marknaden.” 

Upphandlingsmyndigheten delar upp begreppet innovationsupphandling i tre typer: 

• Utvecklingsfrämjande upphandling: Upphandlande myndighet och enhet är 
öppen för nya lösningar, men kräver det inte.

• Upphandling av nya lösningar: Upphandlande myndighet och enhet fungerar som 
referenskund eller första kund av lösningar.

• Anskaffning av forsknings- och utvecklingstjänster: Upphandlande myndighet 
eller enhet efterfrågar utveckling eller till och med forskning för att driva fram nya 
lösningar.5

Oavsett vilken definition som tillämpas går det inte att under förstudien avgöra 
vilken typ av innovationsupphandling projektet kommer att leda till, eller ens 
om det kommer att leda till innovationsupphandling. Tillvägagångssättet under 
förstudien är att förutsättningslöst och metodiskt bearbeta verksamhetens behov 
och målsättningar för att finna den mest lämpliga lösningen, oavsett vad den skulle 
kunna vara.

4 N2012.27, http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/nationellaupphandlingsstrategin/
5 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialogochinnovation/innovationiupphan

dling/trenivaeravinnovationsupphandling/

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/innovation-i-upphandling/tre-nivaer-av-innovationsupphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/innovation-i-upphandling/tre-nivaer-av-innovationsupphandling/
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Niklas Tideklev
Strateg med ansvar för innovation
Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens arbete med 
innovationsupphandling
Befolkningsutvecklingen pekar på att andelen äldre  

växer. Men de som jobbar inom äldreomsorgen och sjukvården blir färre.  
Hur ska vi då kunna hitta vägen till en bättre och mer effektiv välfärd?  
Ofta diskuteras hur vi kan uppnå en bättre kvalitet i våra sjukvårdstjänster. 
Mer sällan förmedlas hur offentlig upphandling kan användas som ett  
verktyg för att uppnå den kvalitet vi strävar efter. Hur får vi färre fallskador  
i sjukvården? Hur minskar vi svåra infektioner till följd av enkla sår och 
antibiotikaresistens? Hur kan vi förbättra processerna vid cancer  
och förlossningsvård?

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta dessa 
samhällsutmaningar och driva på utvecklingen av nya lösningar som stödjer 
och utvecklar den offentliga verksamheten. 

Upphandlingsmyndigheten har en viktig roll i detta avseende. Vi ska 
verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till 
nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. En prioriterad 
uppgift för oss är att hjälpa upphandlande myndigheter och enheter 
att genomföra innovationsupphandlingar. Det kan öka kunskapen om 
innovationsupphandling och om hur upphandling generellt kan användas  
som ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling.

Vi har mött många förtroendevalda och verksamhetsföreträdare som vill 
tänka nytt. Alla vittnar dock om att initiativ från politiken måste gå hand 
i hand med rimliga förutsättningar och resurser. Om dessa kommer på 
plats kan verksamheten arbeta mer metodiskt, strukturerat och långsiktigt 
med innovationsupphandling. En av de viktigaste framgångsfaktorerna 
för att genomföra ändamålsenliga innovationsupphandlingar är enligt vår 
erfarenhet att förflytta resurser, tid och engagemang till det förberedande 
arbetet. 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att genomföra 
ändamålsenliga innovationsupphandlingar är enligt vår  
erfarenhet att förflytta resurser, tid och engagemang till  
det förberedande arbetet. 
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Organisationens interna dialog kring nutida och framtida behov ger 
kunskap om vilken marknadsanalys som behöver göras och hur dialog ska 
föras med potentiella leverantörer. Med ett strukturerat behovsarbete kan 
verksamheten framgångsrikt föra dialog med potentiella leverantörer om  
hur behoven kan tillgodoses. 

Utifrån dialogen med marknaden kan verksamheten utveckla sina krav och 
samtidigt fatta strategiska beslut kopplade till riskhantering, paketering 
av upphandling och val av upphandlingsförfarande. Baserat på våra 
erfarenheter och diskussioner med offentliga verksamheter konstaterar  
vi att innovationsupphandling kan omfatta alla upphandlingsförfaranden.

Offentliga verksamheter kan vinna på att arbeta tvärfunktionellt med nutida 
och framtida behov, leverantörsdialog, kravställning och strategiska beslut. 
Om olika roller och funktioner samarbetar, ökar möjligheterna att stimulera 
innovationer och därmed bidra till utveckling av verksamheten. Idag har dock 
många offentliga verksamheter begränsade resurser. Att då – som vi nu gör 
– prata om ännu intensivare arbete som potentiellt ökar arbetsbördan kan 
möta motstånd. Vi vill därför poängtera att innovationsupphandlingar bör 
genomföras inom områden där samhällsutmaningarna är som störst och där 
det passar bäst för den egna organisationen. 

Det finns redan offentliga verksamheter som arbetar fokuserat med 
innovationsupphandling. Region Skåne, Trafikverket och Karolinska 
universitetssjukhuset är exempel på organisationer som arbetar  
strukturerat med dessa frågor samtidigt som de satsar både tid och resurser. 
Det behövs dock mer än bara tid och resurser. Dessa verksamheter har 
arbetat långsiktigt och med stort tålamod drivit igenom ett förändrat 
arbetssätt i flera delar av organisationen. 

Hur är det med alla andra offentliga verksamheter? Hur ska de kunna 
arbeta med dessa frågor? Där har Upphandlingsmyndigheten en viktig roll. 
Vi ska uppmuntra dessa, inte skrämma bort dem. Vi kan ge stöd i specifika 
innovationsupphandlingar och vi utvecklar stödmaterial med fokus på det 
förberedande arbetet. Frågor relaterade till behov, dialog, funktion och 
utveckling är i centrum. 

Innovationsupphandlingar bör genomföras inom områden 
där samhällsutmaningarna är som störst och där det  
passar bäst för den egna organisationen.
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1.2 Bakgrund till innovationsupphandling på  
 Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset följer utvecklingen av vårdteknologi i förhållande  
till utvecklingen inom vården och anser att tillämpningen av ”innovationsverktyg”  
vid upphandlingar ger den bästa nyttan över tid. Karolinska Universitetssjukhuset  
har under flera år provat olika grad av innovationsinslag i sina upphandlingar.  
Vid byggandet av NKS har innovationsupphandling använts för att försörja det nya 
sjukhuset med MT och IKTutrustning. Många av metoderna som beskrivs i denna 
metodbok började utvecklas under upphandlingsarbetet på NKS. Metoderna har 
sedan vidareutvecklats och förfinats under förstudiefasen inför försörjning av MT  
och IKT till ny och ombyggnation av behandlingshus vid Karolinska Huddinge. 
Arbetet har bedrivits inom det så kallade MT/IKTprogrammet.

I MT/IKTprogrammets arbete i Huddinge ingår att leverera och driftsätta en ny 
operations- och interventionsavdelning. Projektet innehåller även flytt av funktioner 
med ett direkt samband till operationsavdelningen, såsom förlossningsenhet,  
pre och postoperativ enhet samt sterilcentral. Nya lokaler för dagens 
röntgenavdelning ska också byggas och driftsättas. Investeringen är av  
betydande storlek och ger Karolinska Huddinge förutsättningar att ligga i framkant. 

Visionen har varit att driftsätta nya och ombyggda vårdmiljöer på Karolinska 
Universitetssjukhuset med utrustning, tekniska lösningar och nya arbetssätt som 
genererar patientnytta och affärsnytta. Detta ska ske genom utvecklade vård och 
samarbetsformer vad gäller forskning, utbildning, utveckling och innovation.  
Dessa inbegriper samarbete mellan patient, personal och partner. Syftet är att 
försörja sjukhuset med MT och IKT/IT som uppfyller verksamhetens mål såväl  
2019 som 2030. 

Vi stödjer ett aktivt förankringsarbete och en långsiktig kulturförändring.  
Så tror vi att vi tillsammans skapar en bättre och mer effektiv välfärd!

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens arbete med innovationsupphandling:

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/ 
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2 Ledning och styrning av  
 innovationsupphandling

För att lyckas med innovationsupphandling krävs som tidigare beskrivits ett synsätt 
som fokuserar på verksamhetens utmaningar och mål såväl idag som i framtiden. 
Det är även viktigt att beakta verksamhetens omvärld och ta hänsyn till kommande 
utveckling såsom digitalisering och befolkningsökning. Detta ställer andra krav på 
ledning och styrning. De behöver ha ett brett och långsiktigt perspektiv på de nyttor 
som önskas uppnås och hur dessa ska realiseras. Hur denna ledning och styrning bör 
se ut, från politik till sjukhusledning och projektorganisation, beskrivs mer nedan. 

2.1 Politiska intentioner och initiativ
För att inleda och bedriva ett arbete med innovationsupphandling behövs stöd från 
ledningen. Eftersom innovationsupphandlingar syftar till att tillgodose framtida 
behov och möta framtida utmaningar berörs ofta stora delar av verksamheten.  
Det gör att högsta ledningsnivå behöver vara delaktig. I politiskt styrda 
organisationer är det viktigt att även politiken är involverad. Ofta krävs politiska 
beslut och initiativ, både för att starta en innovationsupphandling och under 
arbetets gång. Ett tydligt politiskt beslut om att satsa på innovation och 
innovationsupphandling är ett starkt medel för att leda verksamheten och skapa 
trygghet, även om slutmålet inte alltid går att förutspå. 

I Sverige finns flera politiska initiativ som syftar till att driva innovation. 
Innovationsupphandling är ett område som sedan flera år uppmärksammas på 
högsta politiska nivå och där ett flertal myndigheter samt organisationer arbetar  
med att driva utvecklingen framåt. 

Politiska initiativ för ökad användning av 
innovationsupphandling i Sverige

I oktober 2012 presenterade regeringen Den nationella innovationsstrategin.1 
Strategin togs fram av Näringsdepartementet med involvering av samtliga 
departement, Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) samt dialog med 
berörda aktörer inom bland annat näringsliv och offentlig sektor. Strategin 
syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovation i Sverige år 
2020 genom att utveckla innovationsklimat och innovationsförmåga.  
I strategin beskrivs bland annat hur innovativa och hållbara lösningar behövs 
för att Sverige ska kunna möta framtida samhällsutmaningar. Samtidigt bidrar 
de nya lösningarna till att Sverige uppnår ökad livskvalitet, en mer hållbar 

1 N2012.27,  
http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/nationellaupphandlingsstrategin/
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utveckling och stärkt attraktionskraft. Vidare anses ett gott innovationsklimat  
i ett land vara ett villkor för företagens konkurrenskraft. Det arbete  
regeringen bedriver i syfte att utveckla offentlig upphandling skapar bland 
annat förutsättningar för kommuner och landsting att främja innovation  
och utveckling av nya varor och tjänster genom upphandling. Det finns  
flera exempel på politiska initiativ som har lanserats i linje med detta de 
senaste åren:

• På uppdrag av regeringen genomfördes 2009 en utredning2 för att 
identifiera förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling 
i offentlig verksamhet. Utredningen rekommenderade bland annat att 
majoriteten av all offentlig upphandling i Sverige bör bli innovationsvänlig. 
Utredningen konstaterade även att det fanns behov av ett mer aktivt  
innovationsupphandlingsstöd.3

• I juni 2016 lanserade regeringen en nationell upphandlingsstrategi4 som 
en del i arbetet med att utveckla offentlig upphandling i Sverige. Strategin 
syftar till att få fler aktörer inom offentlig sektor att använda upphandling 
som ett strategiskt verktyg för att åstadkomma positiva effekter – både  
i den egna verksamheten och i samhället i stort. Dokumentet innehåller  
tips och råd till offentliga aktörer. Det beskriver bland annat hur aktörer, 
genom att nyttja metoder för innovationsupphandling, kan främja 
innovationer samt stimulera utveckling av produkter och tjänster  
som inte finns på marknaden idag.

• Nationella innovationsrådet5, med uppgift att utveckla Sverige som  
innovationsnation, har identifierat tre områden, digitalisering,  
life science samt miljö och klimatteknik, där det svenska samhället står  
inför utmaningar. För att hantera dessa utmaningar har fem strategiska  
samverkansprogram initierats. Syftet är att söka konstruktiva samarbeten 
mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att skapa innovativa 
lösningar för framtiden.

 
 
 

2 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statensoffentligautredningar/2010/08/sou
201056/

3 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3
CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement

4 http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/nationellaupphandlingsstrategin/
5  http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/strategiskasamverkansprogramenkrafts

amlingfornyasattattmotasamhallsutmaningar/ 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/08/sou-201056/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/08/sou-201056/
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-upphandlingsstrategin/
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/strategiska-samverkansprogram---en-kraftsamling-for-nya-satt-att-mota-samhallsutmaningar/
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/strategiska-samverkansprogram---en-kraftsamling-for-nya-satt-att-mota-samhallsutmaningar/
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Nina Widmark
Handläggare, Enhet ITanvändning och tjänster
Vinnova 

Vinnovas roll för utveckling av innovationsupphandling
Vinnova delfinansierar projekt där en eller flera 
myndigheter vill upphandla innovation alternativt anskaffa 

innovation eller forsknings- och utvecklingstjänster. Vinnova kan också 
finanseria initiativ och projekt som har med förutsättningar för innovation att 
göra, till exempel denna metodbok som kan främja innovation  
i ett större perspektiv. Finansieringen av innovationsupphandlingsprojekt görs 
inom Vinnovas strategiska område ”Innovationskraft i offentlig verksamhet”. 
Syftet är att landsting, kommuner, regioner, myndigheter  
och andra offentligt finansierade organisationer ska bli en drivkraft för både 
utveckling och användning av innovationer. Innovationsupphandling är en 
viktig del av den visionen.

Vinnova samarbetar nära Upphandlingsmyndigheten i de frågor som rör 
innovationsupphandling. Ett exempel är att myndigheterna tar hand om 
lärandet som kommer från finansierade projekt, men från olika perspektiv. 

Vad innovationsupphandling innebär
Med innovationsupphandling kan upphandling bli ett verktyg som skapar 
dynamisk samverkan mellan offentlig verksamhet och dess leverantörer. 
Innovationsupphandling kan gynna båda parterna och leda till ny och mer 
effektiv samhällsservice. Samtidigt får företag möjlighet att utveckla nya  
och efterfrågade lösningar. 

Det behöver inte vara så krångligt i första vändan. I takt med att upphandlande 
myndigheter blir bättre på att arbeta strategiskt med upphandling bör antalet 
innovationsupphandlingar öka ”naturligt.” Ett starkare fokus på längre 
tidsperspektiv och framtidssäkring av upphandlade lösningar bör, i vissa 
fall, göra det tydligt när det finns fördelar med att innovationsupphandla. 
Innovation är inte en poäng i sig, utan den långsiktiga utvecklingen av 
verksamheten och medföljande behov.

Det finns olika typer av och benämningar på innovationsupphandling. Vinnova 
ställer sig bakom Upphandlingsmyndighetens definitioner, som utgår från hur 
drivande en upphandlande myndighet är i jakten på nya lösningar − från att 
tillåta/uppmuntra leverantörer att erbjuda nyheter, till att själv efterfråga och 
betala utvecklingen av nya lösningar eller kanske till och med forsknings och 
utvecklingsarbete för att nå fram till nya lösningar. 
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Framgångsfaktorer för att lyckas med innovationsupphandling baserat  
på Vinnovas erfarenheter 
Ett problem i projekt där nya lösningar eller FoUtjänster ska upphandlas 
är att startsträckan ibland kan vara lång, bland annat då arbetet med 
behovsidentifiering och -validering samt marknadsanalys kan vara 
tidkrävande. Ju bättre bakgrundsanalyser som finns vid projektstart, 
desto mer fördelaktigt. Detsamma gäller för organisationen av projektet: 
myndigheter som är vana vid att arbeta med strategisk upphandling samt 
utvecklings och innovationsprojekt har en fördel.

På längre sikt är det viktigt att skapa en kontinuitet i den upphandlande 
verksamheten, så att man kan dra nytta av sina erfarenheter. Många 
personer kan vara involverade i ett innovations och upphandlingsprojekt 
och det kan bli dyrt – särskilt första gången. Efter det första projektet finns 
dock en grupp internt med erfarenhet och nya arbetssätt samt rutiner 
har förhoppningsvis skapats. Då kan man göra det mindre kostsamt att 
genomföra fler innovationsupphandlingar. 

Vinnovas erfarenhet av lyckade innovationsupphandlingar är att de 
upphandlande myndigheterna hade god förståelse för sina behov, god 
marknadskännedom och en idé om den möjliga framtida ”affären” redan 
innan projekten startade. Ett exempel är Karolinska Universitetssjukhusets 
arbete med innovationsupphandling. Ett annat exempel är projekt inom 
vatten- och avloppslösningar. Där finns branschorganisationer som 
Svenskt Vatten eller 4S-gruppen som delar gemensamma erfarenheter, 
behov, nyheter och kunskap inom området. Andra goda exempel kan 
hittas där upphandlare är placerade i eller nära verksamheterna för 
vilka de upphandlar. Det ger god överblick över både behov och utbud. 
Räddningstjänsten Storgöteborgs avtal för larmställ är till exempel 
intressant i sammanhanget. 

Förstudiens betydelse
Förstudien innan en upphandling är mycket viktig, eftersom den utgör 
kopplingen till verksamhetsutveckling och behov. Den tid det tar att 
genomföra en bra förstudie korrelerar till hur väl kopplingen är känd och 
utredd. Ju mer information och kunskap den upphandlande myndigheten  
har på förhand, desto mindre arbete krävs under förstudien. 

Hur initiativ till innovationsupphandling kan fångas upp i en 
organisation 
Initiativet till en innovationsupphandling kan komma uppifrån 
organisationen eller nedifrån, från verksamheten eller upphandlarna. 
Det bästa är om riktningarna kan mötas, det vill säga att ledningen är 
intresserad, beredd att stödja samt ge resurser, och att verksamheten har 
ett tydligt sammanhang där behov och idéer kan fångas upp som potentiella 
innovationsupphandlingar. 
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För att en organisation ska vara bra på att ta tillvara initiativ som kan leda 
till innovationsupphandling behöver alltså flera delar finnas på plats: stöd 
uppifrån, intresse nedifrån och strukturer som gör att initiativ kan plockas upp 
i större sammanhang. 

Politikens roll för ökad användning av innovationsupphandling i Sverige 
Politiskt har det redan gjorts viktiga insatser för att främja användandet av 
innovationsupphandling. Man har till exempel bildat Upphandlingsmyndigheten 
som arbetar med att utveckla den goda offentliga affären, tagit fram den nya 
upphandlingsstrategin och antagit de nya upphandlingsreglerna. Samtidigt 
har arbetet precis börjat och det finns mycket outnyttjad potential för 
innovationsupphandlingar i Sverige. Det ska bli spännande att se hur politiken 
på området kommer att utvecklas i framtiden och vilka nya initiativ som kan 
komma.

Exempel på initiativ och uppdrag för att driva innovationsupphandling  
i Sverige
Skapandet av Upphandlingsmyndigheten är, som antyddes ovan, ett bra 
initiativ. Organisationen är stabil över tid och kan arbeta uthålligt i formen  
av en myndighet, i stället för kortsiktiga och uppdelade uppdrag.

Utöver Upphandlingsmyndighetens allmänna uppdrag är vissa enskilda initiativ 
också värda att nämnas. ”Programmet för utvecklande inköp” är mycket 
intressant. Det har sitt ursprung i ett samarbete med SKL och Teknikföretagen 
efter inspiration från det norska leverantörsutvecklingsprogrammet. 
Upphandlingsmyndigheten har nyligen även fått ett regeringsuppdrag runt 
beställargrupper, vilket är glädjande då det är ett sätt att samla efterfrågan på 
innovation.

Utanför sfären av uppdrag från regeringen och Upphandlingsmyndigheten 
finns intressanta initiativ hos enskilda upphandlande myndigheter, till exempel 
Region Skånes arbete med att rigga sin upphandlingsorganisation för att 
kunna arbeta med innovationsupphandling. Ett annat exempel är Karolinska 
Universitetssjukhuset som har gjort ett imponerande arbete med sitt 
strukturerade och strategiska arbete med innovationsupphandling. Projekten 
har uppkommit i ett större sammanhang och resultaten har tagits om hand, 
bearbetas och sedan spridits, till exempel i form av metodböcker som denna. 
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Även på lokal nivå bedrivs flera initiativ för att främja innovationer, exempelvis inom 
Stockholms läns landsting. En av de utmaningar som Stockholms stad står inför 
är den ökande befolkningsmängden. Beräkningar visar att befolkningsmängden 
kommer att öka med två fullsatta bussar om dagen, vilket motsvarar 385 000 
personer mellan 2010 och 2020. För att möta den utmaning som detta innebär för 
välfärden i Stockholms län har landstinget arbetat fram planen för Framtidens hälso 
och sjukvård (FHS).6 Planen är en av de största vårdsatsningar som gjorts i länet.  
42 miljarder kronor extra kommer att satsas på att bland annat bygga ut och rusta 
upp länets sjukhus.

I Stockholms läns landstings dokument ”Mål och budget 2016”7 finns flera exempel 
som stöttar genomförandet av innovationsupphandling och innovationspartnerskap. 
Syftet är exempelvis att främja utvecklingen av produkter enligt verksamhetens 
behov, stärka regionens konkurrenskraft och utöka samarbetet mellan akademi, 
näringsliv och offentlig sektor. Innovationsarbetet genomsyrar både tjänster, 
produkter och ITstöd. Några exempel från detta dokument, kopplat till Stockholms 
läns landstings syn på innovation, är:

• ”Innovationsupphandling och innovationspartnerskap ska användas i större 
utsträckning som ett verktyg för verksamhetsutveckling genom att aktivt 
driva fram de tjänster och produkter som verksamheten behöver, men som 
leverantörerna ännu inte kan erbjuda.”

• ”Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att främja förnyelse, 
kvalitet och effektivitet i samtliga verksamheter. Landstinget ska främja  
innovationsvänlig upphandling i allmänhet och innovationsupphandling i 
synnerhet, då innovationsupphandling är ett sätt att stärka Stockholmsregionens  
konkurrenskraft samtidigt som det ökar möjligheten att möta verksamhetens 
behov av moderna arbetsverktyg.”

• ”Landstingets arbete med forskning och innovation ska bli än mer framgångsrikt 
med ett utökat samarbete med akademi, näringsliv, regionala aktörer samt patient
organisationer.”

• ”Landstinget ska även i högre utsträckning använda sig av innovations
upphandlingar för att på så vis driva fram bästa möjliga miljöteknik och därigenom 
påskynda en global miljöomställning och främja en grön tillväxt i Stockholms
regionen.” 

Sammanfattningsvis återfinns innovation på den politiska agendan på alla nivåer. 
Det omnämns i många fall som ett tillvägagångssätt, dels för att möta de globala 
utmaningar som vårt samhälle ställs inför, dels för att hitta hållbara klimatsmarta 
lösningar på utmaningarna. Innovation förnyar även framtidens välfärds och 
samhällstjänster och bidrar till ökad attraktionskraft för Sverige som land. 

6 http://www.sll.se/verksamhet/halsaochvard/framtidsplanen/
7 http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Ekonomi/Budget/Budget%202016/SLLMalbudget

2016inklbeslutssammanfattning.pdf

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/framtidsplanen/
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Ekonomi/Budget/Budget%202016/SLL-Mal-budget-2016-inkl-beslutssammanfattning.pdf
http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Ekonomi/Budget/Budget%202016/SLL-Mal-budget-2016-inkl-beslutssammanfattning.pdf
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Daniel Forslund
Innovationslandstingsråd 
Stockholms läns landsting

Vad innovationsupphandling innebär för mig
Upphandlande myndigheter kravställer ofta på detaljer 
och riskerar att glömma bort det ursprungliga behovet, 

det som faktiskt behöver lösas. Innovationsupphandling är ett sätt att gå 
ifrån den logiken genom att fokusera mindre på de juridiska aspekterna och 
mer på verksamheten. Landstinget är bra på att känna till sina behov, men 
inte nödvändigtvis lösningarna. 

Initialt uppfattades innovationsupphandling som en engångsföreteelse inom 
Stockholms läns landsting, men nu har det visat sig vara ett koncept som 
fungerar.

Fördelar med innovationsupphandling
För att lyckas med innovationsupphandling behöver upphandlande 
myndigheter vara bra på att definiera sina behov. Det är viktigt att använda 
leverantörernas innovativa förmåga i stället för att sätta för snäva ramar som 
begränsar handlingsfriheten och därmed utvecklingen. Det ligger mycket 
arbete bakom framgångsrika innovationsupphandlingar, men det ger också 
mycket tillbaka: 

• Den upphandlande myndigheten blir vinnare genom att få lösningar i linje 
med sina behov.

• Leverantörerna blir vinnare genom att få utveckla sina lösningar och i 
förlängningen kanske även sin bransch.

Om det gick att mäta det värde som skapas i verksamheten på ett tydligt 
sätt skulle det synas att tiden och kostnaden för upphandlingsprocessen 
betalar sig tillbaka flerfaldigt. Vid en sådan bedömning räknas inte heller 
nyttorna som skapas utanför verksamheten, till exempel att nya produkter 
och tjänster har utvecklats som kan komma andra till del. Självklart 
kan innovationsupphandling även leda till missnöje. Det kan hända om 
förväntningarna var för högt satta eller om lösningarna inte kopplades 
samman med behoven tillräckligt bra. 

Organisatoriska förutsättningar för att bedriva innovationsupphandling
För att lyckas med innovationsupphandling går det inte att göra som vanligt. 
En utmaning är att juridiska, upphandlings och ekonomiska avdelningar 
oftast inte är anpassade för att arbeta på detta sätt. Det kan också skapa en 
allmän osäkerhet att gå in i en process när det inte går att avgöra exakt hur 
lösningen kommer att se ut eller exakt vad det kommer att kosta i slutändan. 
Hur den upphandlande myndigheten agerar påverkar utvecklingen och 
marknaden i stort: upphandlar man som vanligt går det långsamt, används 
nya tillvägagångssätt går det förmodligen fortare framåt. 
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Den upphandlande myndigheten har det viktigaste uppdraget vid 
innovationsupphandling. Det är viktigt att få till processen, skapa kontinuitet 
och våga se förbi det vanliga sättet att arbeta. Vid traditionell upphandling är 
det huvudsakligen jurister och upphandlare som driver arbetet. Verksamheten 
involveras inte så mycket. Vid innovationsupphandling behöver verksamheten 
aktivt delta utan att överbelastas, något som är en balansgång. 

För att lyckas med innovationsupphandling är det även viktigt att vara 
överens med leverantörerna om vad som ska uppnås. Ibland finns det olika 
syn på detta. Det kan vara svårt att hantera, men bidrar också till betydligt 
högre potential. Att sätta upp en organisation för långsiktig förvaltning av 
innovationspartnerskap kan innebära mer jobb än vad som förutsetts. Mycket 
stöd över tid behövs för att få ut det värde som önskas från partnerskapen. 

Förutsättningar för ökat användande av innovationsupphandling
Innovationsupphandling har definitivt kommit för att stanna, även om 
kompetensen behöver öka i bred skala. Det är också viktigt att tolka 
innovationsupphandling på rätt sätt – det behöver inte handla om helt  
nya produkter, det räcker med en lösning som kan utvecklas över tiden.  
Ordet i sig kan ibland misstolkas.

Det bör inte finnas några myndighetskrav på att innovationsupphandling 
måste tillämpas, men det ska vara tydligt från politiskt håll att det är tillåtet 
att prova. Även om Karolinska Universitetssjukhuset har gjort mycket är det 
svårt att göra innovationsupphandling till en grundmodell, eftersom det skulle 
innebära en stor bransch och beteendeförändring. I enlighet med politiska 
initiativ försöker Stockholms läns landsting på central nivå att sprida kunskap 
externt och jobba med utveckling internt.

Det finns ett stort intresse hos många leverantörer för 
innovationsupphandling. Många är intresserade av friheten att skapa lösningar 
baserade på sin kunskap. De vet att de är bra på att ta fram lösningar och 
föredrar utvecklingspartnerskap, där de tillsammans med beställaren utmanar 
varandra för att komma fram till nya lösningar. 

Stockholms läns landsting kommer att använda innovationsupphandling 
mer framöver. Redan nu finns metoder och nyckelpersoner med praktiska 
erfarenheter. Det kan också betyda mycket för andra att någon annan gått 
före. Osäkerheten är den största utmaningen, då det ännu inte finns tillräckligt 
med empiriska underlag för att visa att det fungerar. Stockholms läns 
landstings samlade erfarenheter kan hjälpa både den egna organisationen  
och andra att lyckas med innovationsupphandling. 
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2.2 Mandat och beslutsfattande inför och under  
 innovationsupphandling
Beslutsvägarna vid innovationsupphandling är något längre än traditionellt, då 
vanligtvis fler parter och personer från verksamheten är involverade. Beslutsfattande 
bör göras av såväl sakkunniga inom verksamheten som av politisk ledning beroende 
på fråga. Mandatfördelning, tydliga och definierade beslutsvägar samt beslutsfora 
underlättar både samarbetet mellan olika parter och upphandlingsarbetet i sig. 

I den så kallade ”projekttriangeln”8  som bör beaktas vid alla stora projekt finns tre 
beroenden: 

• Kvalitet: Projektgenomförande och syfte och måluppfyllelse.
• Tid: Projektets tidsplan.
• Resurs: Projektets resurser i form av pengar och arbetstid.
 

Det finns ett samspel mellan de tre beroendena, så om ett ändras påverkas de 
övriga.9 Om ett projekts resurser minskas påverkas antingen tid eller kvalitet, det 
vill säga projektet tar längre tid eller levererar lägre kvalitet än önskat. På samma 
sätt behöver projektets resurser eller tid ökas om kvaliteten ska kunna höjas i 
motsvarande omfattning.

Det är vanligt att flera styrande parter är involverade i ett innovationsupphandlings-
projekt. Det är vanligtvis inte den som ges uppdraget att upphandla som kan 
garantera långsiktiga effektmål avseende tid, resurser och kvalitet. Den långsiktiga 
uppföljningen utförs vanligen i linjeorganisationen. Kortsiktiga projektmål hanteras 
däremot inom ramen för upphandlingsprojektet. Exempelvis får landstinget 
investeringsmedel för upphandling, medan sjukhusen har upphandlingsbehovet och 
använder de lösningar och innovationer som ska upphandlas. Verksamhetsparten 
har kompetensen att säkerställa kvaliteten. Det sker genom att identifiera behov, 
kravställa lösningar och följa upp effektmål. Det sker även genom att verksamheten 
förbereds på att ta emot upphandlade lösningar och innovationer samt de nyttor och 
mervärden som skapas tack vare upphandlingen.

8 Sida 55, Projektledning, Bo Tonnquist 2016, sjätte upplagan. Sanoma Utbildning: Stockholm.
9 Inom vissa ramar går det att ändra ett beroende utan att påverka de andra. Det finns en viss 

elasticitet.

Tid Resurs

Kvalitet

Figur 1. Illustration av projekttriangeln.
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Det är viktigt att bägge parter, det vill säga den som ges upphandlingsuppdraget  
och den som är framtida användare, har givna roller inom olika beslutsfora. 
Deras mandat ska vara tydligt fördelat, men en part bör om möjligt ansvara 
för helheten, det vill säga hela ”tringeln” och dess beroenden. Att följa upp 
innovationsupphandling från politisk nivå utifrån tid, resurser och kvalitet kan gynna 
projektet. Olika parter inom ett upphandlingsprojekt drivs av olika incitament vilket 
inte alltid främjar ett helhetstänk, utan kan riskera att suboptimera någon del av 
verksamheten. Det är viktigt att kontrollera att upphandlingsprojekten följer de 
inriktningsdokument och strategier som tagits fram av exempelvis den politiska 
ledningen, se även 2�1 Politiska intentioner och initiativ� För att genomföra en god 
affär och en strategisk upphandling bör verksamhetens behov och mål stå i centrum, 
och ett gott samarbete mellan upphandlingsprojektet och verksamheten  
är avgörande.
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För att möta framtiden behövde Karolinska innovationsupphandla
Att utrusta ett framtida universitetssjukhus fodrade ett förhållningssätt där 
vi balanserade och beaktade behov i nutid, teknikmöjligheter i framtiden och 
generell samhällsnytta. Vi behövde använda en metodik i upphandlingen 
med utrymme för de olika perspektiven. Det kändes naturligt och nödvändigt 
att försöka skapa partnerskap med teknikleverantörer. Partnerskap valdes 
dels för att hantera utrustningen i närtid, dels för den tekniska framtida 
utformningen på sjukhuset, dels för att väcka intresse för Stockholm som 
utvecklingspartner av framtida lösningar och innovationer.

Detta skrevs också in i det politiska beslutet som låg till grund för uppdraget: 
att både utrusta sjukhuset med utrustning och skapa förutsättningar för 
framtida utvecklingssamarbeten.

Mina största lärdomar angående innovationsupphandling 
Vid en innovationsupphandling måste man starta tidigt och lägga mycket 
tid och resurser i början. Definiera inte bara behov i nuet, utan också vision, 
framtidsmål och definiera vad som saknas idag för att uppnå vision och mål  
i framtiden.

Gör du så, på ett riktigt sätt, kommer investerad tid och kostnad med råge 
tjänas in i slutet av upphandlingen. Lösningen blir hållbar över tid och de 
framtida användarna ”äger” från början lösningar och utvecklingsansvar.

Framgångsrik innovationsupphandling fodrar djup kunskap om 
upphandlingsmetodik, vårdprocesser, teknik idag och framtidsutmaningar. 
Verksamheten är helt avgörande för att innovationsupphandlingen ska bli 
framgångsrik.
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Detta krävs av organisationen för att framgångsrikt bedriva  
innovationsupphandling 
Ledningen, från ägare och nedåt, måste tydligt förplikta sig till idén och 
uthålligt stå fast vid denna förpliktelse. Verksamheten behöver förstå – både 
intellektuellt och emotionellt – vilka nyttor innovationsmetodik i upphandling 
kan ge patienter, dem själva och på sikt också sjukhusets uppdrag i stort. 
Det inkluderar exempelvis forskning och utbildning. Detta behöver upprepat 
påminnas och påpekas under hela upphandlingsresan. Sedan fodras ett 
kunnigt och hängivet team i genomförandet. Ett team som kan hålla ihop alla 
olika perspektiv. Ett team som älskar och bejakar komplexitet, men som kan 
omvandla denna till praktiska handlingsplaner och få dessa att hända.

Mina tankar kring myndigheters roll när det gäller 
innovationsupphandling
En myndighet ska vara en resurs och ett stöd för att underlätta 
genomförandet av den politiska viljan. Idag vill politik på nationell nivå väldigt 
mycket. Myndigheten måste stödja och underlätta genomförandet längre ned 
i systemet. Myndigheten ska inte bara kontrollera hur utförandet genomförts. 
Den behöver framförallt bevaka och se till att tillgängliga möjligheter tagits 
tillvara och att metoder prövats. 

Karolinskas utmaningar under innovationsupphandlingsresan 

• En utmaning i NKSprojektet är att man först planerade och låste 
utformningen av den fysiska byggnaden. Grunden för utformningen, bland 
annat med teknik insprängd och varvad med exempelvis vårdlokaler, utgick 
från en ganska speciell och i grunden oprövad idé. När sedan uppdrag och 
den teknik som uppdraget kräver skulle möta det ”prefabricerade” huset 
uppstod många krockar, under vilka huset nästan alltid blev den starkare 
parten. Teknik och arbetssätt fick anpassa sig. Då blev det svårt för 
innovation och framtidsuppdrag att få genomslag.

• Obalansen mellan huset och de behov uppdraget ställde blir installations
fasen av teknik mycket besvärlig. Problemen i den fasen riskerar att stå i 
vägen för de nyttor upphandlingarna skapat. Detta var dock en känd och 
vanligt förekommande utmaning, som vi försökte ta höjd för.

• Vi arbetade med upphandlingsmetoder som var relativt nya och därför 
”omogna” och inte ”använda” hos de olika aktörerna. Det är ”svårt att vara 
pionjär.”
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Innovationsupphandlingar inom försörjningsprojektet ledde till flera 
framgångar 

• Hög priseffektivitet, det vill säga mycket ”state of the art”utrustning till 
låga priser och hög effekt per krona för skattebetalarna.

• MT/IKTprogrammet kommer att hålla budget och bli klart i tid.

• Spelplanen för samarbetet mellan beställare och leverantör förändrades, 
särskilt under dialogfasen i projektet. Det är ett exempel på hur 
partnerskap kan komma att ersätta den traditionella rollfördelningen 
beställare/leverantör i framtiden.

• Stora framtidsmöjligheter har skapats via ingångna partnerskap. Nu är det 
upp till framtida ledningar av sjukhuset och dess medarbetare att realisera 
dessa möjligheter.

Reflektioner och slutsatser från detta miljardprojekt där 
innovationsupphandling varit i fokus 

• Ett sjukhus måste på ett reellt sätt planeras och skapas utgående från 
prioriteringsordningen patient, uppdrag, teknik och hjälpmedel.

• Planering för upphandling av utrustning måste börja i tid och ske parallellt 
med planering och upphandling av byggnaden.

• Upphandlingsmetoder för hus och utrustning får inte konkurrera med 
varandra, utan bör vara i samklang.

• Upphandlingsmetodik är bara ett redskap för att genomföra det man vill 
skapa. Innovationsmetodik i upphandlingen kan aldrig kompensera för 
brister i vision och innovativt tänkande kring mål och verksamhet.  
Men om man vet vad man vill åstadkomma och börjar i tid kommer 
upphandlings reglerna aldrig bli ett hinder för det man vill uppnå.  
Tvärtom kan upphandling alltid utformas som ett redskap för att  
stödja mål och vision.
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2.3 Roller och ansvar i projektorganisationen
Flera olika roller behöver vara involverade i projektet, såsom upphandlare, jurister 
och representanter från kärnverksamheten. Det är ytterst viktigt att projektgruppen 
har samma målsättning som direktiven och formulerade strategiska principer. 
Det är också viktigt att gruppen agerar enligt sitt uppdrag och har rätt resurser 
och kompetenser. För att behoven och målen ska vara styrande behöver arbetet 
ligga närmare verksamheten än den centrala upphandlingsenheten. På Karolinska 
Universitetssjukhuset har framför allt verksamheten drivit upphandlingarna, med 
upphandlare som en viktig del i projektgruppen.

En förutsättning för att bedriva innovationsupphandling är att personer från 
verksamheten finns representerade i projektorganisationen. Detta bör vara en 
självklarhet, då de är behovsägare och slutanvändare. De har andra kunskaper, 
insikter och erfarenheter jämfört med till exempel upphandlare och jurister.  
Om deras perspektiv saknas är det troligt att upphandlingen missar de långsiktiga 
nyttorna och mervärdena. Detta är viktigt även vid traditionella upphandlingar. 

Det är viktigt att projektorganisationen möjliggör direktkommunikation mellan 
medicinsk teknik, FoU, ekonomi, juridik och verksamheten för att löpande  
säkerställa att upphandlingen styr mot de långsiktiga effektmålen, det vill säga de 
nyttor och mervärden som önskas uppnås. Ett exempel på en projektorganisation  
för innovationsupphandling från Karolinska Universitetssjukhuset beskrivs i avsnitt  
4�1�2 Styrning och organisation� 

2.4 Verksamhetsutveckling i kombination med upphandling  
 för att nå såväl långsiktiga effektmål som projektmål
Som tidigare beskrivits är innovationsupphandling och verksamhetsutveckling två 
kommunicerande kärl. Ju högre innovationsgrad en upphandling har, desto mer 
behöver verksamheten involveras och förberedas. Utan att parallellt sätta igång 
initiativ för verksamhetsutveckling är det mycket svårt att realisera nyttorna med 
innovationerna som upphandlats.  

Många av upphandlingsprojekten på Karolinska Universitetssjukhuset har haft hög 
grad av innovation och verksamhetsutveckling har utgjort en stor del av arbetet.  
En lärdom är att det har krävts mycket fokus på just verksamheten och att den 
behöver involveras tidigt, redan under förstudien. Att definiera framtidssäkra 
lösningar är en del av verksamhetsutvecklingen, men även att utveckla nya 
arbetssätt och säkerställa att verksamheten kan ta emot och använda de nya 
lösningarna. Verksamhetsutveckling som möter upp upphandlingsarbetet och dess 
resultat är avgörande för att inte innovationer och andra mervärden ska gå förlorade. 
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3 Ekonomiska principer vid  
 innovationsupphandling

Innovationsupphandling syftar till att tillgodose långsiktiga utmaningar och behov där 
lösningarna på förhand inte enkelt går  att definiera. Det innebär att beslutsunderlag 
inklusive business case måste tas fram och noga följas över projektets livscykel. 
En sådan hantering av beslutsunderlag och uppföljning förekommer ibland även i 
samband med mer traditionella upphandlingar, men är fortfarande relativt ovanligt.

De totala kostnaderna för en upphandling, såväl innovationsupphandling som 
traditionell, består av flera olika kostnadsposter över tid, till exempel: 

• Avskrivningskostnader (investeringsutgift för såväl initial investering som utgifter 
för reinvesteringar balansförs, men hanteras som avskrivningar på resultat
räkningar). 

• Löpande driftkostnader.

• Kostnad för upphandlingsarbetet.

• Eventuella avvecklingskostnader.

För att göra en budget och kunna jämföra olika alternativ under upphandlingen 
behöver dessa kostnader, men också de monetära nyttorna och andra mervärden, 
beräknas över livscykeln. Vid innovationsupphandling allokeras kostnader tidigare i 
processen jämfört med traditionell upphandling, medan de totala kostnaderna över 

Att tänka på rörande ekonomi och innovationsupphandling

1. En positiv konsekvens av innovationsupphandlingar är att de kan ge 
lägre priser från leverantörerna om rätt upphandlingsförfarande och 
marknadsdialog används. Detta eftersom leverantörerna inte behöver 
lägga till onödiga riskpremier på priset. 

2. För att kunna göra kostnadsjämförelser mellan traditionell upphandling 
och innovationsupphandling bör förberedelser för mätning av kostnader 
påbörjas tidigt. Anledningen är att innovationsupphandling troligen 
kommer att ha högre kostnader i början av upphandlingsprocessen och 
lägre kostnader vid och efter investering. 

3. Det är viktigt att inte fastna i principer kring vad som klassas som 
investering, till exempel löpande kostnader. Det är kostnaderna i helhet 
över livscykeln som ska mätas och följas upp. 
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livscykeln kan vara betydligt lägre. Detta kan både bero på lägre löpande kostnader 
och lägre investeringsutgift. Erfarenheten från Karolinska Universitetssjukhuset är att 
innovationsupphandlingarna har attraherat leverantörernas utvecklingsavdelningar 
som värderat exempelvis partnerskap med sjukhuset på ett sådant sätt att risker och 
kostnadsdrivare har hållits nere.

Innovationsupphandling innebär fördelar för leverantörerna, framför allt då tiden 
och kostnaden för framtida kommersialisering av nya produkter minskar. Exempelvis 
blir företagens FoUverksamheter aktiva tidigt i upphandlingsprocessen och 
därmed kan det säkerställas att vårdens verkliga behov möts av de nya produkterna 
och tjänsterna. Kommersialiseringstiden samt ”hitrate” – det vill säga andelen 
utvecklade innovationer som möter ett verkligt behov på marknaden – kan därmed 
förbättras. Denna ökade ”hitrate” leder till att kostnaden per ny kommersialiserad 
innovation minskar. 

För att leverantören ska kunna tillgodogöra sig de värden som innovations
upphandling kan medföra för dem måste affärsmodeller hos även denne förändras. 
En van leverantör i innovationsupphandlingsperspektiv har säkerställt att den egna 
FoU-personalen finns ute i verksamheten, det vill säga i vården. Utöver detta  
behöver leverantören ta ett livscykelperspektiv på den egna verksamheten.  
För att kunna tillgodogöra sig innovationsupphandlingens värden måste olika delar av 
verksamheten kunna ”lämna över” fördelar till varandra. På samma sätt som en extra 
investering i upphandlingsskedet kan ge fördelar för beställaren måste till exempel 
leverantörens produktionsavdelning kunna godta ett lägre pris i gengäld för fördelar 
som tillfaller FoUavdelningen.

3.1 Olika sätt att planera, fördela och budgetera kostnader
Totalt sett kan innovationsupphandling ge betydande kostnadsreduktioner över tid, 
men för att kunna prognosticera och följa upp detta krävs en god ekonomistyrning. 
Hur ekonomin ska följas upp och styras behöver beslutas redan under förstudien. Det 
är en förutsättning för att man ska kunna följa upp kostnader, nyttor och mervärden 
för vården under upphandlingsfasen, implementeringsfasen, men även senare under 
drift och förvaltning. 

Erfarenheterna från Karolinska Universitetssjukhuset är att flera olika avdelningar/
verksamheter med enskilda budgetar ofta påverkas vid innovationsupphandling.  
Det försvårar beräkningar av livscykelkostnader och uppföljning. Dessa något 
annorlunda förutsättningar har gjort det svårt att avgöra vem, eller vilken instans, 
som ska äga budgeten för upphandlingen. 

På Karolinska Universitetssjukhuset, där flera upphandlingar bedrivs parallellt, har 
det visat sig finnas stora fördelar med att kunna omfördela medel löpande och inte 
begränsa budgeten till olika avdelningar eller specifika upphandlingar för tidigt.  
Vid en innovationsupphandling samlas nämligen information kring 
investeringsutgifter, löpande kostnader och projektkostnader in allteftersom. 
Därför är det viktigt att kunna omfördela budgeten när ny information kommit in. 
Som exempel kan kostnaderna till viss del bestämmas under upphandlingen vid 
konkurrenspräglad dialog genom att vissa delar kan visa sig bli billigare och andra 
dyrare under upphandlingens gång. 
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3.2 Redovisning och rapportering av tillgångar och kostnader  
 för aktiviteter
Vid innovationsupphandling är det särskilt viktigt att säkerställa vilka utgifter och 
kostnader som påverkar balansräkningen respektive resultaträkningen för att 
redovisningen och därmed den ekonomiska uppföljningen ska bli korrekt. Om detta 
inte noga följs upp finns en risk att det som utgör en tillgång (som ska tas upp i 
balansräkningen) blandas ihop med det som utgör en kostnad (som ska tas upp i 
resultaträkningen). 

Utgångspunkten för redovisning är att investeringar definieras som samtliga 
utgifter för aktiviteter som skapar en värdeökning i en kapitaltillgång, alternativt 
skapar en ny kapitaltillgång med ett värde i en balansräkning. Investeringar tas 
upp i balansräkningen och kan skrivas av över tid. Utgifter direkt hänförliga till 
genomförandet av investeringen, exempelvis resurskostnader för genomförande av 
upphandling, betraktas som en del av investeringen och ska därmed aktiveras  
i balansräkningen. 

En annan redovisningsmässig utmaning är att innovationsupphandling kan kräva 
flera olika typer av finansieringskällor beroende på vilken typ av lösning som tar 
form under upphandlingens gång. Det blir därmed en fråga om huruvida det är en 
tjänst eller produkt som kommer att upphandlas. Om innovationsupphandlingens 
upphandlingsobjekt är att se som en investering krävs en budget för investerings
utgiften, men också en driftbudget för löpande service, tjänster och framtida 
avskrivningar. Investeringsutgiften kan till exempel finansieras via lån från en part 
inom eller utom organisationen, medan driftbudgeten samt inköp av varor som 
inte räknas som en investering kan komma från en annan part. Beroende på hur 
upphandlingsobjektet är utformat kan alltså olika finansieringskällor behövas.

3.3 Exempel på ekonomiska utfall vid innovationsupphandling
Sammanfattningsvis visar erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset att 
innovationsupphandling leder till en lägre investeringsutgift (jämfört med listpris) 
i den mån upphandlingsobjektet finns på marknaden och därmed har ett listpris. 
Om det handlar om helt nya produkter är det svårare att jämföra effekter mellan 
innovationsupphandling och traditionell upphandling. I de flesta av Karolinska 
Universitetssjukhusets upphandlingsprojekt har inte innovationsmomentet 
inneburit helt nya tekniska lösningar, utan mer handlat om nya affärsmodeller, 
verksamhetsanpassning och framtidssäkring.
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Figur 2 visar illustrativt hur kostnader fördelas inom en upphandlings 
olika faser beroende på vilken upphandlingsmetod som väljs, det vill säga 
innovationsupphandling eller traditionell upphandling. Den visar hur 
innovationsupphandling kan medföra högre kostnader i förberedelse och 
upphandlingsfasen, men också ge större besparingar eller förbättringar i kvalitet  
över kontraktsperioden. 

Nedan följer en kortfattad förklaring till bilden:  

• Förberedelser: Förstudiekostnader är oftast lägre i traditionella upphandlingar.  
En i jämförelse mer omfattande förstudie är vanligtvis en förutsättning för  
innovationsupphandlingar då dagens och framtidens behov måste analyseras. 
Dock är dessa kostnader små i jämförelse med den initiala investeringen.

• Upphandlingsfas: Upphandlingskostnaden är oftast högre för innovations
upphandlingar då dessa kan innebära mer komplexa förfaranden (till exempel  
konkurrenspräglad dialog). Det driver mer tid och resurser än traditionell 
upphandling.

• Kontraktsperiod: Tack vare samverkan med leverantörer kan innovativa  
lösningar väljas och riskpremier elimineras, vilket kan ge sänkta kostnader  
under kontraktstiden. 

Kostnad för 
förstudie

Kostnad för 
upphandling

Initial investering Årlig kostnad

KontraktsperiodUpphandlingsfasFörberedelser

Traditionell 
upphandling

Innovations-
upphandling 
(Programmet)

Figur 2. Illustration av kostnadsfördelning under innovationsupphandling jämfört  
med icke-innovativ upphandling.
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Figur 3 illustrerar hur det genom innovationsupphandling kan uppstå mervärden 
utöver direkta besparingar kopplade till lägre investerings och underhållskostnader. 
Dessa mervärden kan exempelvis bestå av monetära mervärden inom områden 
som forskning, IT och uppföljning samt ickemonetära mervärden såsom 
kunskapsöverföring, utbildningsinsatser och riskspridning. 

Ett exempel på en innovationsupphandling där positiva ekonomiska effekter har 
kunnat påvisas är projektet ”Bild och funktion i vårdflöden”, som beskrivs mer i 
föregående metodbok.1 Där handlades tre typer av medicinsk bildutrustning upp 
med innovationsupphandling. Exempel på områden där betydande besparingar 
erhölls är investeringsutgifter som blev 30–70 procent lägre i jämförelse med 
förväntade resultat av en traditionell upphandling (listpriser). Liknande siffror kan 
även ses för de årliga driftkostnaderna. Dessutom uppskattas erbjudna, mätbara 
mervärden till ett värde som vida överstiger den ursprungliga investeringsutgiften. 
Mervärdena omfattar till exempel ITverktyg och tjänster relaterade till management, 
riskhantering och benchmarking samt deltagande i forskningsseminarier.2

 

1 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$fi
le/Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement  

2 De balansförda upphandlingsutgifterna är inkluderade i dessa uträkningar.

Total 
nytta 
över 
tid

1. Reducering investering
2. Reducering årlig  

kostnad för service 
m.m.

3. Monetära mervärden
4. Andra mervärden

5. Kunskap till sjukvården 

Figur 3. Illustration av olika typer av nyttor innovationsupphandling kan medföra.

http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
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4 Metod för förstudie
Inför en innovationsupphandling behöver en systematisk förstudie genomföras för 
att uppnå en god affär där såväl dagens som morgondagens behov möts – det vill 
säga där upphandlade lösningar är framtidssäkrade. Förstudien är avgörande för att 
använda upphandling som ett strategiskt verktyg och på så vis möta verksamhetens 
mål och vision. 

Två principer att förhålla sig till under såväl förstudien som under hela 
upphandlingsprocessen är:

1. Att kontinuerligt säkerställa att projektets inriktning är i linje med mål, vision och 
strategiska principer.

2. Att vara tillåtande i arbetet med att identifiera behov och utmaningar samt i 
diskussioner om framtida teknik, processer och arbetssätt. Att under arbetets 
gång fördjupa, tydliggöra, prioritera och konkretisera behoven samt eventuella 
lösningar och innovationer givet mål och vision. 

Genom att följa dessa principer kan så många potentiellt viktiga innovationer, behov 
och målbilder som möjligt identifieras. Samtidigt kan de snävas ner till något specifikt 
som kan upphandlas.

Metoden som beskrivs i detta avsnitt har delats in i två delar, strategi samt 
behovsanalys och upphandlingsmetod. Under strategidelen förbereds 
projektorganisationen, visionen fastställs och mål formuleras. Dessutom identifieras 
intressenter, gränssnitt och beroenden. Vidare initieras en process för riskhantering. 

Under den andra delen identifieras behov. Diskussioner med marknadsaktörer sker, 
framtagna lösningar och innovationer paketeras i olika upphandlingar, de finansiella 
aspekterna analyseras och upphandlingsförfarande väljs. Det är viktigt att förbereda 
inför förvaltning och drift redan innan upphandlingen påbörjas. Detta för att kunna 
ha ett livscykelperspektiv och fånga upp sådana aspekter i upphandlingen. Figur 4 
illustrerar de huvudsakliga stegen i förstudiearbetet som genomförts på Karolinska 
Universitetssjukhuset och som beskrivs mer i detalj i detta avsnitt. Förberedelser 
inför förvaltning och drift beskrivs övergripande i avsnitt 4�3 Förberedelser inför 
förvaltning och drift� 

Behovsanalys och upphandlingsmetodStrategi
Förberedelser 

inför förvaltning 
och drift

Översikt av metoden:

Vision och 
målformulering
Styrning och 
organisation
Gränssnitt, 
beroenden, 
intressenter
Riskhantering

1.1. Behovsanalys
2.

2.
Marknadsdialog

3.

3.

Identifiering och prioritering 

4.

4.

Paketering av innovationer, fysiska
 
 5. Finansiell analys

6. Val av upphandlingsförfarande 

komponenter och tjänster

av innovationer

Figur 4. Översikt av förstudiemetoden inklusive delmoment.
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4.1 Strategi 
För att skapa förutsättningar för en effektiv och strukturerad innovationsupphandling 
är det viktigt att genomföra ett gediget arbete gällande strategi. Att formulera mål 
och identifiera vision är avgörande. Detta är själva motivationen till projektet och det 
som beslutas kommer att påverka allt som sker senare i projektet. Därefter behövs 
en strategi för hur mål och vision ska uppfyllas.  Strategin formuleras genom att 
definiera den interna organisationen, kartlägga projektets koppling till omvärlden i 
form av gränssnitt, beroenden och intressenter samt genom riskhantering.

4�1�1 Vision och målformulering
Det första och grundläggande steget är att formulera en vision och övergripande 
målsättningar för att beskriva vad organisationen önskar uppnå med upphandlingen. 
Syftet är att skapa en utgångspunkt för det kommande arbetet som allteftersom 
förfinar och konkretiserar målen. 

Inom Karolinska Universitetssjukhuset har mål och vision formulerats i med hjälp av 
fyra steg: 

A. Insamling av underlag för mål och visionsarbete.
B. Formulering av vision och strategiska principer.
C. Formulering av övergripande mål inom ramen för respektive upphandlings

projekt.
D. Ta fram behov och detaljera målen (detta steg genomförs i ett senare skede).

Insamling av underlag för 
mål och vision 

Formulering av mål inom 
ramen för respektive 
projekt

Formulering av vision 
och strategiska 
principer

Ta fram behov och 
detaljera målen 

B CA D

Figur 5. Steg inför formulering av mål och vision genomförda vid Karolinska 
Universitetssjukhuset.
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A� Insamling av underlag för mål och vision
Bakgrundsmaterial samlas in för att ha som utgångspunkt vid målformuleringen. 
Underlaget bör utgå från organisationen som helhet och inte enbart handla om det 
aktuella verksamhetsområdet, även om underlag för den berörda verksamheten 
också bör ingå. Materialet kan bestå av:

• Mål och vision från exempelvis organisationen, landstinget och andra intressenter
• Politiska direktiv
• Verksamhetsplaner
• Budgetar
• Omvärldsanalyser, till exempel rörande lagar, befolkningsstruktur och  

marknadsutveckling
• Krav, till exempel miljökrav och sociala krav. 

Syftet med bakgrundsmaterialet är att säkerställa att upphandlingen bedrivs  
i linje med befintliga direktiv, mål och planer på en övergripande nivå. 

B� Formulering av vision och strategiska principer
Under förstudiearbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset genomfördes flera 
workshopar för att formulera vision och strategiska principer för upphandlingsarbetet 
som helhet. Arbetet utgick från det beslutade uppdraget om att ta fram en anpassad 
försörjningsstrategi och bedriva innovationsupphandling. Deltagarna i workshoparna 
bestod av nyckelpersoner med olika roller och erfarenheter. Både beslutsfattare  
och sakkunniga bör finnas representerade. På Karolinska Universitetssjukhuset  
var sjukhusledningsnivån snarare än den politiska nivån involverade i detta.  
Under workshopen utarbetas, förankras och fastställs målbilder och vision.

De strategiska principer som togs fram under förstudiearbetet vid Karolinska 
Universitetssjukhuset visualiseras genom den så kallade ”blomman” och utgår 
från direktiv och lokalpolitiska mål, se tidigare avsnitt 2�1 Politiska intentioner 
och initiativ. De strategiska principerna används dels för att ta fram mål för 
kommande upphandlingsprojekt, dels som vägledning för beslut och överväganden 
under hela förstudien. Det görs genom att löpande stämma av att beslut som tas 
stämmer överens med principerna. Strategiska principer för upphandlingsarbetet 
är viktiga även då upphandlingar sker separat, det vill säga inte inom ramen för ett 
program, som vägledning för framtida beslut och överväganden. Innan upphandling 
utvärderas samtliga upphandlingar mot dessa strategiska principer för att säkerställa 
att upphandlingarna är utformade och planerade på ett sätt som uppfyller de 
övergripande målen. 



36

Innovationsupphandling | En förstudie — så går det till

C� Formulering av mål inom ramen för respektive upphandlingsprojekt
Utifrån de strategiska principerna som vägledde det övergripande försörjnings
arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset formulerades övergripande mål för 
respektive projekt som bedrevs parallellt inom ramen för försörjningsuppdraget. 
Genom att bryta ned de övergripande principerna tydliggjordes vad som gällde för 
varje projekt och hur det positionerades i det större programmet. 

Syftet med innovationsupphandling är att upphandla framtidssäkrade lösningar. 
Det innebär att det initialt inte går att specificera vad upphandlingen kommer att 
resultera i. Målformuleringarna behöver vara breda för att inte snäva in sig mot ett 
specifikt område, behov eller teknik i ett tidigt skede. För några exempel, se figur 6. 
Senare i processen detaljeras målbilder och innovationer som fångats upp, vilket ger 
framtidssäkrade lösningar. 

Målformuleringen är viktig, eftersom den vägleder upphandlingsprojektet mot 
det framtida resultatet. Breda mål i ett tidigt skede maximerar möjligheterna att 
senare fånga upp olika innovationsmöjligheter och ökar sannolikheten för att 
upphandlingens resultat möter behoven. Enligt liknande resonemang riskerar för 
smala målsättningar att begränsa vilka behov och funktioner som fångas upp  
i avtalet. 

D� Ta fram behov och detaljera målen 
Visionen och målen är utgångspunkten för behovsanalysen som beskrivs mer 
i kommande avsnitt (se 4�2�1 Behovsanalys)� Under behovsanalysen samlas 
verksamhetens behov in och detaljeras. Efter det kan målen detaljeras. Stegen efter 
vision och målformulering vägleds hela tiden av målen och behoven. Det innebär 
att följdeffekter som uppstår kan leda till målet, men också till att upphandlingen 

Övergripande mål:

1. Säkerställande av 

 

funktionalitet över tid

2. Skapa förutsättningar 
för FoUU & Innovation 
av högsta kvalitet

3. Främja utvecklingen 
av värdebaserad vård 
på Karolinska 
Universitetssjukhuset

4. Installation och 
implementering som 
säkerställer tidplanen

5. Kostnadseffektivitet

Strategiska principer MT/IKT

-

Igenkänning

Innovation

Flexibilitet

Bästa total-
ekonomi 
över hela 
livscykeln 

(affärsnytta)

Patient-
flödes-

perspektivet

Partnerskap

Arbetsmiljö

Patientnytta 
& patient-

delaktighet

Figur 6. Strategiska principer använda vid Karolinska Huddinge för att nå de 
övergripande målen.



37

Innovationsupphandling | En förstudie — så går det till

inte prickar helt rätt i slutändan. Hur målen tagits fram och bearbetats under 
resans gång behöver dokumenteras på ett tydligt sätt. Tydlig dokumentation 
underlättar uppföljning och eventuella revisioner eller granskningar efter avslutade 
upphandlingar. 

Det är viktigt att visionen, målen och de strategiska principerna är tydligt förankrade 
i verksamheten och hos beslutsfattare, eftersom de i stor grad påverkar kommande 
steg i processen och inte minst slutresultatet. Målen behöver också godkännas i 
lämplig instans beroende på var beslutsmandatet ligger. Genom att involvera och 
förankra med rätt funktioner underlättas arbetet framöver, då det skapas mer 
samsyn i organisationen kring vad respektive upphandlingsprojekt ska uppnå.  
Målen kan även användas för extern kommunikation för att tidigt marknadsföra 
projekten. 

 
4�1�2 Styrning och organisation
Det är fördelaktigt att bedriva innovationsupphandling i projektform med en 
aktiv verksamhet. Det är dock viktigt att projektet eller programmet har sin egen 
organisation och sina egna beslutsvägar, separat från linjeorganisationen.  
MT/IKTprogrammets1 styrning och organisation består av tre huvudsakliga delar: 

1. Formella beslut enligt programmets styrmodell.
2. Förankring och validering med specialistområden.
3. Projektdeltagande av olika roller och kompetenser.

1 Det vill säga programmet för upphandling av medicinsk teknik till NKS samt medicinsk teknik och 
informations och kommunikationsteknologi till ny och ombyggnation i Karolinska Huddinge.

Checklista – Vision och målformulering

•  Samla in existerande underlag för vägledning av projektets mål och vision, 
till exempel politiska direktiv, verksamhetsplaner eller budget.

•  Utse en lämplig projektgrupp för att ta fram mål och vision. Gruppen bör 
bestå av nyckelpersoner med olika roller och erfarenheter, till exempel. 
sakkunniga, beslutsfattare och projektledare.

•  Bjud in till möte eller workshop för att utifrån underlaget gemensamt 
prioritera och formulera mål och vision för det aktuella upphandlings
projektet.

•  Säkerställ att målen i det här inledande skedet är brett formulerade för att 
maximera möjligheten till innovation senare i processen.

•  Säkerställ att visionen och målsättningarna är godkända i lämplig instans 
samt förankrade och kommunicerade i verksamheten.
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Programmets styrmodell innefattar instanser på olika nivåer enligt en mer  
traditionell organisationsstruktur med strategisk, taktisk och operativ nivå. På den 
strategiska nivån ingår en operationell styrgrupp, styrelse och ytterst fullmäktige. 
I denna struktur tas formella beslut avseende programmets och projektens fram
drift och strategier. På den taktiska nivån har en projektledning med projektledare, 
projektledarstöd, referensgrupp, experter och lagledare involverats. På den operativa 
nivån har flera arbetsgrupper med olika verksamhetsområden inblandats i arbetet, 
bland annat med behovsanalys. Det är viktigt att programmet eller projektet har 
tydliga beslutsvägar som är fristående från linjeorganisationens. Detta beror på att 
projekt och linjeorganisationer har olika behov, till exempel behöver ett projekt  
eller program ofta snabbare beslut för att nå sina milstolpar. Individer från linje
organisationen bör dock ingå i projektorganisationen. 

Förankring och validering med specialistområden sker genom informations och 
valideringsmöten med klinikledning och referensgrupp. Deltagarna på dessa möten 
representerar olika relevanta specialistområden, till exempel anestesi och operation. 
De kan exempelvis validera olika målbilder som tas fram under behovsanalysen 
(beskrivs mer i avsnitt 4�2�1 Behovsanalys och ge förslag på justeringar. Gruppen 
fungerar som en referensgrupp och är viktig för att säkerställa kvaliteten och att  
effektmålen möts.

Projektdeltagande av olika roller och kompetenser är avgörande för en 
innovations upphandlings organisation, såsom tekniska experter, jurister, upphand
lare och verksamhetsrepresentanter (se även avsnitt 2 Ledning och styrning av 
innovations upphandling). Inom Karolinska Universitetssjukhuset involverades olika 
delar av organisationen genom lag eller lagledarforum som var tvärfunktionella och 
representerade olika delar av verksamheten (se bild nedan). Deltagarna i forumen 
representerade sin verksamhet i projektarbetet och förankrade arbetet i sin klinik.

Förankring 
och validering 
med specialist-

områden

Projekt-
deltagande av 
olika roller och 
kompetenser

 

Formella beslut
i enlighet med
 programmets 
  styrmodell  

  

Projekt

Figur 7. Styrning av innovationsupphandlingsprojekt.
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Juridik

Verksamheter

MT-programmets uppdrag

LL*
Klinik

Medicin-
teknik FoU** Ekonomi

Tvärfunktionell expertis

Projektledning 
MT-försörjning

Lag: lagledare +
verksamheternas 
experter

Figur 8. Exempel på projektorganisation i form av den så kallade omvända  
Melitta-modellen. * - Lagledare, ** - Forskning och Utveckling

Vid just innovationsupphandling är det ett villkor att verksamheten involveras för 
att säkerställa att de personer som i slutändan kommer att utnyttja de upphandlade 
produkterna och tjänsterna har varit delaktiga i processen. Dessa personer 
representerar de olika behov som upphandlingen ska tillgodose, så det är viktigt att 
funktioner från ”golvet” till ledning fångas upp. Om endast delar av organisationen 
involveras finns en risk att den slutliga lösningen inte fångar upp rätt eller samtliga 
behov. Även slutanvändare i form av patienter bör ingå i projektorganisationen. 

För en mer detaljerad diskussion kring styrning och organisation, se gärna kapitel 7  
i den förra metodboken om innovationsupphandling: Erfarenheter av ett 
mål   medvetet innovationsarbete med innovationsupphandling som strategiskt  
verktyg.2

4�1�3 Gränssnitt, beroenden och intressenter
Beroenden är samband mellan aktörer, i detta sammanhang ofta projekt eller 
linjeorganisationer. Inom Karolinska Universitetssjukhuset klassificeras de som 
relationen mellan beslut, leveranser, aktiviteter eller övriga beroenden. Sambandet 
kan till exempel vara en aktör som behöver få ett beslut eller en leverans från en 
annan aktör för att kunna påbörja eller färdigställa ett arbete. Gränssnitt kan även 
vara fysiska och innefatta byggnadstekniska eller organisatoriska aspekter såsom 
andra projekt.

Ett strukturerat och proaktivt arbete med att identifiera och hantera beroenden 
underlättar ett effektivt genomförande av de projekt som ingår i uppdraget.

2 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$fi
le/Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement

http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
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Exempel på beroenden som upphandlingsprojekt kan ha inom Karolinska 
Universitetssjukhuset är:

• Andra upphandlingsprojekt
• Utvecklingsprojekt inom ordinarie verksamhet
• Löpande verksamhet
• Rumsliga beroenden, till exempel geografiskt eller rörande fastighet och 

installationer
• IT

Om gränssnitt och beroenden inte hanteras på ett bra sätt uppstår risk för försening, 
fördyring och kvalitetsbrister. Förutom att löpande hantera beroenden genom 
direkta åtgärder eller eskalering loggas beroenden i en särskild beroendelogg som 
uppdateras löpande.

Beroendeloggen kan bestå av ett Exceldokument med ett antal datafält:

• IDnummer
• Beskrivning av beroenden och vart beroenden kommer ifrån
• Koppling till milstolpar inom projektet eller i andra projekt som påverkas av 

beroenden
• Bedömning av beroenden
• Hantering av beroenden
• Administration och uppföljning.

Ambitionen är att loggen fylls i en gång och att den därefter uppdateras 
löpande genom att enstaka datafält justeras när åtgärdshantering för respektive 
beroende förändras eller nya beroenden upptäcks. Vissa roller i projekt- eller 
upphandlingsorganisationen kan utses som ansvariga för att uppdatera beroende
loggen. Förutom att hantera beroenden kan innehållet i beroendeloggen användas till 
rapportering och statusuppföljning under arbetets gång. 

Inom Karolinska Universitetssjukhuset hanteras beroenden och gränssnitt under 
förstudien främst på programnivå mellan de enskilda upphandlingsprojekten och 
behandlas under programmöten. Programkontorets styrmodell gör också att 
programmet underrättas om olika beroenden och gränssnitt från de olika nivåerna  
i organisationsstrukturen. 

Checklista – Gränssnitt och beroenden

•  Identifiera de olika gränssnitt och beroenden som upphandlingen har mot till 
exempel andra upphandlingar, projekt eller verksamhet.

•  Dokumentera identifierade beroenden för att löpande kunna följa upp hur de 
ska hanteras och åtgärdas.

•  Utse eventuellt en person eller funktion som ansvarig för att uppdatera 
beroendeloggen och följa upp åtgärder. 
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Intressenthantering
Målet med intressenthantering är att säkerställa att intressenter får den information 
och/eller involveras i arbetet i den omfattning som säkerställer ett framgångsrikt 
genomförande av uppdraget. Ambitionen är ett strukturerat arbete med syfte att 
proaktivt identifiera de intressentgrupper som är, eller bör vara, delaktiga i arbetet. 
Exempel på olika intressentgrupper, interna och externa, följer nedan: 

Interna intressenter 

• Klinisk verksamhet 
• Ledning 
• Tekniska konsulter
• Medicinteknik, MT (och övriga tillgångsslag)
• Fackliga företrädare

Externa intressenter 

• Leverantörer
• Allmänheten
• Entreprenörer
• Innovationspartners (kan vara leverantörer med avtal för partnerskapet eller andra 

organisationer som samverkar och bidrar till utvecklingsarbete)
• Myndigheter (till exempel Strålsäkerhetsmyndigheten)
• Hyresvärd och fastighetsägare vid lokalpåverkan
• Politiker
• Andra kommuner och landsting
• Intresseföreningar (till exempel patientföreningar)

Checklista – Intressenthantering

•  Identifiera olika typer av intressentgrupper, interna och externa, som bör 
involveras eller informeras.

•  Definiera på vilket sätt de olika grupperna ska hanteras, till exempel genom 
särskilda initiativ eller genom att löpande hållas informerade.

•  Utse en person eller funktion som samordnar kommunikation och kontakt 
med intressenter för att säkerställa ett enhetligt budskap. 
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4�1�4 Riskhantering
Innovationsupphandling kan vara komplext. Under genomförandet behöver risker 
hanteras på ett strukturerat och proaktivt sätt för att minska sannolikheten att de 
inträffar samt minska konsekvenserna om de gör det. Arbetet med riskhantering 
syftar till att öka förmågan att leverera enligt fastställd tidplan, inom budget och 
enligt de specifikationer, till exempel kvalitet, som fastslagits. 

Risker återfinns i många olika områden vid MT/IKT-försörjningen:

• Lösning (leveransrisker): risker som påverkar vald lösnings förmåga att leverera 
önskvärd vård (kapacitet, funktionalitet, säkerhet med mera).

• Projektrisker: risker som påverkar projektets möjlighet att uppnå angivna 
projektmål i tid och inom budget.

• Löpande verksamhet: risker som påverkar Karolinskas förmåga att upprätthålla 
önskvärd vårdkapacitet, kvalitet med mera under projektets löptid.

• Finansiering och budget: risker förknippade med utmaningen att finansiera 
projekt samt nuvarande och framtida löpande verksamhet.

• Intressenter: krav, önskemål och beteende från viktiga intressenter som påverkar 
projekt, löpande verksamhet och framtida lösning. Exempel är beslutsprocesser, 
Landstingsförvaltningen (LF), Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN), Strategiska 
fastigheter och investeringar (SFI) och planen för Framtidens hälso och sjukvård 
(FHS).

Riskhantering ska vara en naturlig, löpande och integrerad del av arbetet med 
projektet och upphandlingen. Inom Karolinska Universitetssjukhuset hanteras risk 
i fem steg. Steg 1−4 sker under två workshopar. 

Värdera och 
prioritera 
riskhändelser

Utforma och 
genomför 
åtgärd(er) för 
att hantera risk

Definiera 
förhållningssätt 
och utse 
ansvarig

Uppföljning av 
riskexponering 
och åtgärder

Identifiera 
potentiella 
riskhändelser

1 2 3 4 5

Workshop  #1 Workshop  #2

Figur 9. Workshopserie för riskhantering.
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Nedan beskrivs stegen i figur 9 i mer detalj:

1. Identifiera potentiella riskhändelser
• Baserat på målbild identifieras riskhändelser som har potential att påverka 

möjligheten till måluppfyllelse.

2. Värdera och prioritera riskhändelser
• Riskhändelser värderas baserat på sannolikhet och konsekvens, se figur 10 för 

exempel.

3. Definiera förhållningssätt och utse ansvarig
• En bedömning görs av huruvida respektive risk bör elimineras, reduceras, 

accepteras eller exporteras till andra projekt eller verksamheter för hantering.
• 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. 

I steg 2 värderas risker baserat på konsekvens/påverkan och sannolikhet.  
Resultatet kan dokumenteras enligt figur 10 där de färgade områdena visar  
olika riskers prioritet. 

och drift
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riskexponering 
och åtgärder
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Figur 10. Matris för prioritering och utvärdering av risker.
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Det är viktigt att riskanalyserna görs i en väl sammansatt grupp med bred 
representation från verksamheten för att balansera olika insynsvinklar och 
erfarenheter. Det är också viktigt att det löpande riskhanteringsarbetet som steg 5 
innebär prioriteras, annars kan det riskera att avstanna något i samband med att steg 
1−4 är färdigställda. Resurser i form av avsatt tid hos någon på projekt/programnivå 
kan behövas för att säkerställa att riskerna faktiskt hanteras och följs upp löpande. 

För ytterligare information om riskhanteringsarbete, se avsnitt 7�4 i tidigare bok om 
innovationsupphandling.3

4.2 Behovsanalys och upphandlingsmetod
När stegen ovan har genomförts kan nästa fas i förstudien påbörjas: Behovsanalys 
och upphandlingsmetod (se figur 4). Detta avsnitt redogör för hur identifierade 
behov omvandlas till prioriterade innovationer via en dialog med marknaden. 
Avsnittet beskriver vidare hur innovationsgrad kan fastställas, hur leverantörsstrategi 
väljs och hur paketering av innehåll och omfattning görs. Dessutom beskrivs 
finansiell analys och slutligen ges en beskrivning av hur upphandlingsförfaranden 
väljs baserat på vilka behov som önskas uppnås och marknadens mognad. 

Verksamhetens behov och utmaningar är grunden för de framtida upphandlingarna. 
Det är därför viktigt att behov samlas in utifrån ett verksamhetsperspektiv och 
inte fokusera för snävt på den framtida upphandlingen. Dessa behov kan samlas 
in på olika sätt, till exempel genom fokusintervjuer eller workshopserier där 
verksamhetsrepresentanter bjuds in. Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört 
behovsanalyser och skapat målbilder genom en workshopsserie i tre steg:

• Workshop 1 (Nulägesworkshop): Innefattar att identifiera behov.
• Workshop 2 (Framtidsworkshop): Handlar om att omsätta behov till målbilder  

och lösningar.
• Workshop 3 (Innovationsworkshop): Innovationer prioriteras (denna workshop 

beskrivs mer i avsnitt 4.2.3 Identifiering och prioritering av innovationer).

Figur 11 illustrerar de tre workshoptillfällena.

3 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$fi
le/Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement
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Figur 11. Workshopserie för genomförandet av en behovsanalys.

http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
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Mellan de två första workshoptillfällena och det tredje genomförs en marknadsdialog 
(se avsnitt 4�2�2 Marknadsdialog). Syftet är att samla in input från marknaden kring 
de målbilder/lösningar som har identifierats. Denna input kan bestå av en förståelse 
för marknadens innovativa förmågor samt vilka lösningar och innovationer som kan 
uppfylla målbilderna samt kartlägga marknadens mognad. 

Workshopdeltagarna kan förberedas inför workshoparna, till exempel genom 
förmöten eller separata sittningar med hela eller delar av gruppen. Sådana 
förberedelser är bra, eftersom arbetet under workshoptillfällena ofta innebär 
helt nya sätt att tänka. Om inga förberedelser görs behöver extra vikt läggas på 
introduktionen under workshoparna för att presentera de nya tankesätten och det 
som ska göras för gruppen. 

4�2�1 Behovsanalys
Behovsanalysen utgörs av workshop 1 och 2, nulägesworkshop och 
framtidsworkshop.

Nulägesworkshop: Behov och utmaningar

Under den första workshopen diskuteras nuläget i form av utmaningar och behov 
med syfte att dokumentera resultatet. Ingångsvärden till workshopen kan vara olika 
typer av verksamhetsplaner, men även tidigare analyser, till exempel nulägesanalyser 
eller annan informationsinsamling såsom intervjuer. Inspirationsmaterialet bör 
vara något workshopdeltagarna känner igen. Workshopdeltagarna är behovsägare 
från verksamheten med olika yrkesroller. Under varje workshop på Karolinska 
Universitetssjukhuset har cirka 15–25 verksamhetsrepresentanter deltagit.

Workshopen kan med fördel inriktas på ett antal fokusområden för att konkretisera 
arbetet. Deltagarna delas in i mindre arbetsgrupper baserat på dessa områden för 
att möjliggöra effektiva forum och diskussioner. På Karolinska Universitetssjukhuset 
har fyra huvudsakliga områden använts. Här återges även ett antal exempel på 
frågeställningar per område:

1. Flöden och processer
  a. Var upplevs ineffektivitet?
  b. Var kan strömmarna flöda smidigare?

2. Roller och ansvar
  a. Vilka arbetsprocesser identifieras och vem utför dem? 
  b. Finns det några utmaningar i de befintliga processerna?
  c. Hur ser verksamhetens organisation ut?

3. Utrustning
  a. Vilken utrustning behövs för att utföra arbetet på bästa sätt?
  b. Saknas utrustning? 
  c. Vad efterfrågas ofta?

4. Arbets och vårdmiljö
  a. Vad i arbetsmiljön påverkar verksamhetens arbete?
  b. Vad kan/bör förändras?
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Det kan vara utmanande att redan i detta steg definiera konkreta behov. Det kan vara 
relevant att identifiera problem eller utmaningar istället. Resultatet av workshopen 
är en lista med identifierade utmaningar eller behov per fokusområde som utgör 
ingångsvärdet i framtidsworkshopen. 

Framtidsworkshop: Målbilder och lösningar
Syftet med den andra workshopen är att definiera målbilder och lösningar, 
inspirerade av nulägesworkshopen. En målbild är en beskrivning av hur till exempel 
en process, ett arbetssätt eller ett hjälpmedel inom verksamheten önskas fungera. 
Det skulle exempelvis kunna vara att patienter ska kunna välja sin egen mat på ett 
enkelt sätt. En lösning är ett förslag på hur målbilden kan uppnås. Givet exemplet 
ovan skulle lösningar kunna vara att patienterna beställer mat i en app eller att en 
matvärd tar beställningarna. En lösning kan vara en tjänst eller en produkt, men även 
nya arbetssätt eller organisatoriska förändringar. 

I detta skede bör man främst fokusera på att definiera målbilder. Fokus på lösningar, 
det vill säga konkreta förslag på hur en målbild kan uppnås, bör oftast komma senare 
i processen. Med senare i processen avses under marknadsanalysen eller under 
upphandling om ett komplext förfarande genomförs. Upphandlande myndighet bör 
använda leverantörens kompetens och innovativa förmåga att möta målbilderna. 
I vissa fall är det möjligt att redan i denna workshop börja identifiera lösningar, till 
exempel om gruppen har stor kunskap om utmaningen/behovet, dess potentiella 
lösningar och dess marknad. Sammanställningen av målbilder och lösningar 
från denna workshop är sedan en viktig utgångspunkt för marknadsdialogen där 
lösningarna detaljeras och innovationer definieras.

Figur 12. Exempel dokumentationsmall för identifierade behov.

Fokusområde: Förbättrings-
möjlighet 
(Problem)

Påverkan 
inom 
verksamheten

Påverkade 
intressenter

Prioritering 
(Hög/Medel/
Låg)
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Under workshopen diskuteras målbilderna utifrån verksamhetens dokumenterade 
utmaningar samt behov och diskussionerna kan utgå från samma områden som 
användes i nulägesworkshopen. Genom diskussion och brainstorming kring behoven 
i respektive område dokumenteras målbilderna och lösningarna i något som på 
Karolinska Universitetssjukhuset kallas innovationskatalog. Innovationskatalogen är 
en dokumentationsmall där identifierade behov kopplas till förslag på målbilder och 
vilka nyttor dessa kan leda till (se figur 13). Innovationskatalogen fylls med fördel  
i eller kompletteras av projektgruppen efter workshopen.

Det är viktigt att ha ett öppet sinne i detta skede för att inte hämma tankar och 
idéer som kan minska den innovativa förmågan. Workshopdeltagarna behöver inte 
se målet eller resultatet av upphandlingen i detta skede, utan endast fokusera på 
de behov som tagits fram. Resultatet från framtidsworkshopen (workshop 2) ska 
bestå av just målbilder, lösningar eller områden för innovation, med fokus på vad 
som behöver lösas, inte hur. Hurfrågan sparas till senare för att tillsammans med 
leverantörerna ta fram tillvägagångssätt utifrån deras kunskaper och innovativa 
förmågor. Tänk på att varje behov kan ha ge upphov till flera målbilder och varje 
målbild kan höra ihop med flera behov.

Under både nuläges och framtidsworkshopen är det viktigt att dokumentera 
resultatet noggrant. Dokumentationen kan även skickas ut på remiss mellan 
workshoptillfällena för att ytterligare bearbeta och förankra resultatet. På Karolinska 
Universitetssjukhuset har dokumentationen skickats ut till workshopdeltagarna,  
men det är möjligt att inkludera fler personer i den processen. 

När framtidsworkshopen är genomförd bearbetas resultatet genom att definiera  
och specificera målbilderna tillsammans med resultatet av marknadsdialogen.  
På Karolinska Universitetssjukhuset har detta gjorts i form av innovationskort där 
varje målbild separat dokumenteras i en given mall (se nedan för ett exempel på 
innovationskort för kommunikations och tolklösningar för olika språk). Utöver behov 
och målbild ingår även förbättringspotential och kategorisering av vilken typ av 
innovation målbilden berör. Innovationskorten fylls med fördel i av projektgruppen 
efter workshopen.

Figur 13. Exempel på en innovationskatalogs utformning.
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Innehållet i innovationskorten är en viktig del av underlaget till marknadsdialogen 
som genomförs efter behovsanalysen. 

Intressent

Patienter och 
personal

Behov/Problem

Behov av utvecklad tolklösning och lösningar 
för hur man kan förbättra kommunikationen 
med en allt mer heterogen patientgrupp med 
behov av anpassade 
kommunikationslösningar och 
kommunikationsmaterial på olika språk.

Målbild/-er (innovationer)

T.ex. telefontolk eller översättningsverktyg. Tekniska hjälpmedel för 
att möta behovet av en förlossningsvård med samförstånd mellan 
olika kulturer genom en teknisk lösning innan och efter förlossning. 
Man ser även att denna lösning erbjuder tjänster som avhjälper 
språkliga hinder men även att lösningen tydliggör vad svensk 
sjukvård kan erbjuda för såväl svensktalande som icke-
svensktalande.

Försörjningsstrategi: Innovationsupphandling Omfattas av upphandlingspaket: Patientdelaktighet

Kategorisering

Område (process, arbetssätt, produkt) Produkt och arbetssätt

Radikal eller inkrementell innovation Radikal

Innovationsgrad (låg-hög) Medel

Innovationens tidshorisont Innovation direkt

Marknadens mognadsgrad (låg-hög) Hög

Vidare kommersialiseringsmöjligheter 
för leverantören Ja

Förbättringspotential

Ökad kvalitet Ja, genom mer passande vård och bättre 
patientbemötande

Minskade ledtider 
för patienter Nej

Ökad effektivitet Ja, vid snabbare ”diagnos” och beslut kring 
insatser

Ökad 
patientsäkerhet

Adekvata kommunikationsmöjligheter mellan 
patienter och personal är mycket viktigt för 
patientsäkerheten 

Figur 14. Exempel på innovationskort.

Checklista – Behovsanalys

•  Säkerställ att alla yrkesroller med olika behov är representerade under 
behovsanalysen.

•  Förbered workshopdeltagarna inför workshoparna genom förmöten eller 
separata sittningar för att underlätta övningarna.

•  Använd fokusområden som är relevanta för den egna organisationen under 
workshoparna för att underlätta arbetet.

•  Uppmuntra till fria tankar under brainstorming och idégenerering för att inte 
riskera att begränsa innovationspotentialen senare.

•  Fokusera på vad och inte hur när behov och målbilder tas fram.
•  Dokumentera resultaten från workshoparna tydligt, till exempel i form 

av innovationskort. Dokumentation underlättar vidare bearbetning och 
prioritering. 
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4�2�2 Marknadsdialog
Olika typer av marknadsdialoger kan genomföras för att förstå leverantörers 
kapacitet och förmåga att möta verksamhetens behov. Efter behovsanalysen är 
det lämpligt att göra en marknadsdialog för att diskutera de behov och målbilder 
verksamheten har kommit fram till samt vidareutveckla dessa till lösningar och 
innovationer.

Marknadsdialoger kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom att besöka 
mässor, konferenser, genomföra studiebesök och ta kontakt med andra 
liknande beställare. På Karolinska Universitetssjukhuset har flera av dessa 
aktiviteter genomförts. Inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets 
innovationsupphandlingsmetodik har en RFI, Request for Information, använts för att 
föra dialog med marknaden om de olika upphandlingsprojekten. Att genomföra en 
marknadsdialog är lämpligt oavsett om det gäller en traditionell upphandling eller en 
innovationsupphandling. I en innovationsupphandling är det dock en förutsättning. 

RFI:n består av ett frågeunderlag som baseras på de behov och målbilder som tagits 
fram under behovsanalysen. Samtliga målbilder behöver inte finnas med i RFI:n då 
vissa kan beröra mer interna aspekter. RFI:n kan med fördel byggas upp kring ett 
antal större områden som vardera täcker ett flertal målbilder. Kommersiella aspekter 
och frågor om upphandlingsprocessen bör också tas med. En fråga som kan vara 
intressant att utforska är hur upphandlingspaket kan utformas för att säkerställa 
konkurrens. En annan intressant fråga är vilka justeringar som kan göras för att 
minska eventuella riskpremier. Exempel på områden inom den programgemensamma 
RFI:n på Karolinska Universitetssjukhuset är:

1. Övergripande frågor
• Vårdens utmaningar i teman och funktionsområden.
• Partnerskap, innovation, forskning och utbildning.
• Metod, förfarande och paketering.
• Riskfördelning och kostnadsdrivare.

2. Övergripande målbilder
• Anpassad arbetsmiljö – flexibel vårdmiljö.
• Patientdelaktighet och kommunikation i patientflödet.
• Lösningar för patientflödesförbättringar och värdebaserad vård.

3. Specifika lösningar
• System och lösningar för automatisering av flöden.
• Avancerad bildbearbetning och visualisering.
• Integrationslösning och tillhörande tjänster för operation och intervention.

4. Informationsinhämtning
• Installationslösningar, mediabehov och relaterade tekniska förutsättningar.
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Figur 15 visar ett exempel på hur resultatet från behovsanalysen kan omsättas till 
frågeställningar i RFI:n

Figur 15. Exempel på hur behovsanalysen kan omsättas till frågeställning i en RFI.

Workshop 1
Behov & utmaningar

Workshop 2
Målbilder & lösningar

Dokumenterade problem  
och behov

Dokumenterade målbilder Dokumenterade fråge-
ställningar inför RFI
Vårdflödesstödjande  

patientkommunikation

• Behov av att få 
patienter att passa tider 
(SMSpåminnelse).

• Behov av bättre 
information till patient 
innan undersökning. 
Idag vet patient inte vad 
undersökningen innebär, 
tar tid att förbereda 
patient, som skulle kunna 
gjorts innan. 

• Problem att information 
om rätt telefonnummer 
och patientansvarig 
sköterska saknas när 
man ringer efter patient 
– tar extra tid.

• Behov av checkin innan 
patienten kommer 
in till behandling, så 
sjukvården vet att 
patient är på väg 
(processen kan inspireras 
av flygindustrin och av 
hur tandläkarkliniker 
arbetar).

• Virtuell reception för att 
få bättre flöde.

• Informationstavla till 
patient i väntrum där 
information om köer och 
allmän information om 
sjukhuset visas.

• Effektivisera 
patientflödet vid 
ankomst med mera. 
Patienterna måste till 
exempel kunna checka 
in hemifrån dagen 
innan. Minskat behov 
av bemanning och 
hantering av pengar i 
receptionen.

• I och med introduktionen 
av standardiserat 
vårdförlopp behöver man 
ett snabbare, alternativt 
sätt att skicka kallelser 
utöver vanlig post, till 
exempel via SMS/epost, 
med mottagarbevis/
bekräftelse från patient 
att tiden accepterats.  
Till exempel heumarteri 
ska utredas på 5 dagar.

• Vilka lösningar finns  
för att skapa en  
informationsplattform 
som kan göra det 
enklare för patienten 
att interagera med 
sjukvården (före, under 
och efter vårdtillfället) 
och förbättra såväl 
vårdflödet som  
patientupplevelsen?  

• Vilka olika “self-service” 
lösningar kan vara 
tillämpbara för vården?

 
• Hur kan man förenkla  

och möjliggöra snabbare 
kommunikationen mellan 
vården och patienter i 
och med introduktionen 
av standardiserat 
vårdförlopp? 

• Hur kan man förbättra 
utbudet av pedagogiska 
informationsfilmer och 
material till patienter om 
olika undersökningar?
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Svar på RFI:n kan samlas in skriftligen eller muntligen. Det kan vara lämpligt att 
använda båda sätten, eftersom leverantörer kan vara tveksamma till att lämna 
känslig information skriftligt, särskilt då beställare inte kan garantera sekretess. 
Karolinska Universitetssjukhuset har också valt att anordna en informationsträff  
efter att RFI:n skickats ut för att ytterligare tydliggöra och förklara innehållet i 
särskilt komplexa upphandlingsområden. Exakt hur marknadsdialogen genomförs 
kan variera beroende på typ av marknad och upphandling. En framgångsfaktor är att 
genomföra dialogen på ett sätt som underlättar för både leverantör och beställare att 
vara så öppna som möjligt för att inte riskera att begränsa innovationspotentialen. 
Fler tips om genomförandet av en marknadsdialog finns i den tidigare metodboken 
om innovationsupphandling Erfarenheter av ett målmedvetet innovationsarbete  
med innovationsupphandling som strategiskt verktyg.4 

4.2.3 Identifiering och prioritering av innovationer
Föregående avsnitt beskrev hur behov omsätts till målbilder och hur dessa sedan 
kan utvecklas vidare till förslag på innovationer. Innovationerna dokumenteras i så 
kallade innovationskort. Innovationsgraden för varje kort beskrivs genom ett antal 
parametrar:

• Radikal eller inkrementell innovation
• Innovationsgrad (låghög)
• Innovationens tidshorisont
• Marknadens mognadsgrad (låghög)
• Vidare kommersialiseringsmöjligheter för leverantören.

4 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$fi
le/Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement

Checklista – Marknadsdialog 

•  Genomför en marknadsdialog för att förstå leverantörers kapacitet och 
förmåga att möta verksamhetens behov.

•  Fokusera på de målbilder som anses mest relevanta för marknaden och har 
störst potential att lösas av leverantörer.

•  Samla in svar på RFI:n både skriftligen och muntligen för att underlätta för 
leverantörer att vara öppna med sina svar.

http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
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Figur 16 är ett exempel på ett innovationskort med dessa parametrar (se röd 
markering). Bedömningarna av parametrarna görs baserat på resultatet från 
behovsanalysen och marknadsanalysen.

Figur 16. Exempel på innovationskort med underlag för prioritering av innovationer.

Intressent

Patienter och 
personal

Behov/Problem

Behov av utvecklad tolklösning och lösningar 
för hur man kan förbättra kommunikationen 
med en allt mer heterogen patientgrupp med 
behov av anpassade 
kommunikationslösningar och 
kommunikationsmaterial på olika språk.

Målbild/-er (innovationer)

T.ex. telefontolk eller översättningsverktyg. Tekniska hjälpmedel för 
att möta behovet av en förlossningsvård med samförstånd mellan 
olika kulturer genom en teknisk lösning innan och efter förlossning. 
Man ser även att denna lösning erbjuder tjänster som avhjälper 
språkliga hinder men även att lösningen tydliggör vad svensk 
sjukvård kan erbjuda för såväl svensktalande som icke-
svensktalande.

Försörjningsstrategi: Innovationsupphandling Omfattas av upphandlingspaket: Patientdelaktighet

Kategorisering

Område (process, arbetssätt, produkt) Produkt och arbetssätt

Radikal eller inkrementell innovation Radikal

Innovationsgrad (låg-hög) Medel

Innovationens tidshorisont Innovation direkt

Marknadens mognadsgrad (låg-hög) Hög

Vidare kommersialiseringsmöjligheter 
för leverantören Ja

Förbättringspotential

Ökad kvalitet Ja, genom mer passande vård och bättre 
patientbemötande

Minskade ledtider 
för patienter Nej

Ökad effektivitet Ja, vid snabbare ”diagnos” och beslut kring 
insatser

Ökad 
patientsäkerhet

Adekvata kommunikationsmöjligheter mellan 
patienter och personal är mycket viktigt för 
patientsäkerheten 
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Om målbilden karaktäriseras som en innovation har Karolinska använt tre alternativ 
för dess tidshorisont:

1� Innovation direkt – Förslag på lösning finns eller kan utvecklas under 
upphandlingen och det finns leverantörer på marknaden som kan leverera 
önskad innovation. Kravställning sker genom funktionskrav och eventuellt 
skallkrav. 

2� Incitament för innovation över tid – Lösningen som upphandlas regleras 
med en betalningsmekanism som skapar incitament för innovation över tid. 
Resultatet från marknadsanalysen är särskilt viktigt i detta fall för att kunna 
bedöma om det finns leverantörer som har potential att leverera baserat på 
incitamenten över tid.

3� Innovationspartnerskap över tid – Partnerskapet är ett gemensamt åtagande 
över tid mellan beställare och leverantör för att utveckla de nyttor som 
efterfrågas då det inte finns någon tillgänglig lösning på marknaden. Även här 
är resultatet från marknadsanalysen viktigt för att bedöma, dels om det finns 
leverantörer som har potential att kunna utveckla önskade nyttor, dels om det 
finns intresse för ett innovationssamarbete över tid.5 

Beroende på typ av innovation kan en framtida målbild vara mer eller mindre 
detaljerad och om innovation sker direkt kan det eventuellt vara möjligt att beskriva 
en tänkbar lösning. 

Efter behovsanalysen och marknadsdialogen bearbetas resultatet genom att justera 
innovationskorten som tagits fram. Karolinska Universitetssjukhuset genomförde en 
tredje workshop för att prioritera innovationskorten inför upphandling. 

Innovationsworkshop: Prioriterade innovationer

Under innovationsworkshopen prioriteras innovationskorten utifrån fördefinierade 
parametrar. Syftet är att värdera identifierade målbilder, behov och leverantörssvar 
och målet är en sammanställd bild av hur verksamheten värderar de förslag 
som kommit upp under förstudiens olika aktiviteter. Prioriteringen är en viktig 
utgångspunkt för kommande upphandling.

Vilka parametrar som används kan variera beroende på typ av upphandling. Inom 
Karolinska Universitetssjukhuset används två: nytta och genomförbarhet. Det är 
viktigt att definiera vad de olika parametrarna innebär och vad en låg eller hög 
rankning av respektive parameter innebär. Nytta kan inom sjukvården betraktas som 
vårdkvalitet och genomförbarhet som marknadens mognad eller lätthet/svårhet att 
implementera innovationen i verksamheten. 

5 För mer detaljer, se bland annat kapitel 6 i den tidigare metodboken,  
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$fi
le/Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement

http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
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Under workshopen prioriteras innovationskorten genom att respektive 
innovationskort presenteras för gruppen och diskuteras under cirka 3 minuter. 
Därefter värderar deltagarna kortet individuellt i enlighet med parametrarna 
under cirka 3 minuter. Därefter presenteras nästa kort. Inom Karolinska 
Universitetssjukhuset har prioriteringen gjorts med mentometerknappar där 
deltagarna individuellt ”röstar” om hur de prioriterar kortet. Efter att samtliga 
innovationskort har prioriterats (till exempel 30 kort under ett workshoptillfälle)  
görs en gemensam genomgång av samtliga prioriterade innovationskort. 

Resultatet av workshopen är en matris där innovationskorten har placerats ut.  
I figur 17 har mappningen baserats på nytta och genomförbarhet för att identifiera 
vilka innovationer som har störst potential. Efter prioriteringen görs även en 
kostnadsuppskattning per innovationskort. 

Vår erfarenhet är att rätt kunskap måste finnas på plats för att genomföra 
prioriteringen. De yrkesgrupper som kan prioritera ”nytta” skiljer sig ofta från de 
som kan prioritera ”genomförbarhet”. Vad gäller till exempel IT-lösningar är troligen 
en läkare bra lämpad att estimera nyttan, medan en ITförvaltare troligen är bra 
lämpad att estimera genomförbarheten. Om inte all kunskap kan samlas under 
samma workshop kan prioriteringen göras för en dimension (till exempel nytta eller 
genomförbarhet) i taget.

Olika målbildsområden

Figur 17.  Prioriteringsmatris för innovationer, givet parametrarna lätthet att   
 implementera och nytta.
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4�2�4 Paketering av innovationer, fysiska komponenter och tjänster
Innehållet i innovationskorten och resultatet från marknadsanalysen används till att 
skapa upphandlingspaket. Ett upphandlingspaket är den målbild som har bearbetats 
under workshoparna och marknadsdialogen vilken ska upphandlas och som beskrivs i 
ett förfrågningsunderlag. 

Faktorer som styr lämplig paketering är:

1. Antal samarbetspartner
• Hur många leverantörer på marknaden klarar av att leverera?
• Hur många leverantörer kan vi som beställare hantera? 

2. Innovation
• På vilket sätt vill vi arbeta med innovation tillsammans med framtida 

leverantörer?
• Vilka upphandlingspaket väljer vi att innovera? 
• Inom vilka områden finns det verksamhetsutvecklingsprojekt som vi inte ska 

”störa”?

3. Samordning
• Vad är fördelar och nackdelar med att ha en samordnande leverantör?
• Vad är fördelar och nackdelar med att ha flera leverantörer?
• Hur samordnas den kommande installationen, driften och servicen (för 

upphandlingspaket där det är relevant)?

4. Synergier
• Finns det några synergier mellan ett par eller flera av upphandlingspaketen?
• Finns det synergier gällande installation (där det är relevant)? 

5. Förvaltning och drift
• Hur ska IT och medicinsk teknik (MT) driftas?
• Hur påverkar olika förvaltningsmodeller paketeringen?
• Möjliggör paketeringen god avtalsförvaltning?

Respektive paket består av innovationer som kombineras med relaterade fysiska 
komponenter och tjänster för att skapa den funktion som krävs för att uppfylla 
behoven. Ett upphandlingspaket kan fånga upp flera relaterade målbilder. 

För att finna en lämplig kombination av innovationer bör följande övervägas: 

• Hypotes om målbild.
• Huruvida det finns en marknad för dessa. 
• Koppling mellan leverantörernas utbud och upphandlingspaketen.
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Dessa överväganden resulterar i ett eller flera upphandlingspaket. Paketen 
definierar respektive upphandlings innehåll och innefattar innovationskort, fysiska 
komponenter (till exempel en produkt), kringliggande tjänster (till exempel underhåll 
och service) samt upphandlings och kontraktsrelaterad information. Figur 18 visar 
faktorer som kan beskriva ett upphandlingspaket.

För att säkerställa att upphandlingspaketen ligger i linje med de ursprungliga  
målen och behoven utvärderas respektive paket i relation till den vision och de 
strategiska principer som formulerats i ett tidigt skede (se tidigare avsnitt  
4�1�1 Vision och målformulering för mer information om dessa). 
Figur 19 på nästa sida visar hur Karolinska Universitetssjukhusets strategiska 
principer utvärderats för ett av upphandlingspaketen.

Innovationer Fysiska komponenter och 
kringliggande tjänster

Innovation direkt, incitament för innovation över tid eller innovationspartnerskap 
för innovation över tid?

Komplexitet?

Leverantörsmodell?

Översiktlig kontraktrelation?

Gränssnitt och beroenden?

Rekommenderat förfarande?

Kostnadsestimat?

Upphandlingspaket

Figur 18.  Illustration av faktorer som kan beskriva ett upphandlingspaket.
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= mycket hög uppfyllnad
= hög uppfyllnad

= medelhög uppfyllnad
= låg uppfyllnad

= mycket låg uppfyllnad
= ingen uppfyllnad

Strategiskprincip Uppfyllnads-
grad

Igenkänning

Innovation

Flexibilitet

Bästa totalekonomi över hela livscykeln 
(affärsnytta)

Patientflödesperspektivet

Partnerskap

Arbetsmiljö

Patientnytta och patientdelaktighet

Strategiska principer 

-

Igenkänning

Innovation

Flexibilitet

Bästa total-
ekonomi 
över hela 
livscykeln 

(affärsnytta)

Patient-
flödes-

perspektivet

Partnerskap

Arbetsmiljö

Patientnytta 
& patient-

delaktighet

Figur 19.  Illustration av ett upphandlingspaket i relation till fördefinierade  
strategiska principer.

Checklista – Innovation, partnerskap och paketering

•  För varje innovationskort, det vill säga målbild, bedöm vilka möjligheter det 
finns för att skapa innovation.

•  Kombinera innovationer med relaterade fysiska komponenter och tjänster 
för att uppnå den funktion som krävs för att uppfylla behoven. Om lämpligt 
kan även flera olika komponenter, tjänster och innovationer ytterligare 
kombineras till större upphandlingspaket för att skapa synergier.

•  Kontrollera att det eller de upphandlingspaket som tagits fram stämmer 
överens med de målsättningar som definierades i ett tidigt skede.

•  Definiera parametrarna för prioritering tydligt för att undvika olika 
tolkningar.

4�2�5 Finansiell analys
Det finns flera användningsområden för en finansiell analys, till exempel som 
underlag för:

• Business case
• Beräkning av livscykelkostnader
• Framtagande av internprissättningsmodeller
• KPPberäkningar (Kostnad per patient)
• Framtagande av ersättningsmodeller
• Identifiering av scenarion
• Beräkning av riskaptit kontra riskaversion.
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Ovanstående moment utgör ofta delar i olika typer av beslutsunderlag med syftet 
att ge struktur och trygghet inför beslut. En finansiell analys innehåller ofta 
konsekvensanalyser för resultat-, balans- och kassaflödespåverkan. 

En finansiell analys fångar upp kostnaderna under kontraktstiden inklusive 
grundinvestering och årliga kostnader. Analysen fångar även upp ickemonetära 
värden som upphandlingen kan bidra till: upphandlingspaketet (bestående av 
innovation, komponenter och tjänster) samt verksamhetsutveckling som sker 
till följd av upphandling och partnerskap. När en finansiell analys görs, beakta 
särskilt de principer som diskuteras i avsnitt 3 Ekonomiska principer vid 
innovationsupphandling�

Praktiskt består den finansiella analysen av kalkylmodeller där indata matas in och 
resultatet utgör ett finansiellt beslutsstöd. Det finns olika program och systemstöd 
för kalkylmodellering. Microsoft Excel är ett vanligt och väl fungerande verktyg.

Indatan består av hypoteser kring upphandlingspaketet:
• Omfattning
• Önskad riskfördelning mellan beställare och leverantör
• Finansieringslösning
• Alternativa försörjningsstrategier, till exempel långsiktigt funktionsavtal.

Analysen leder till underlag för beslut:
• ”Go or no go” (investeringsbeslut)
• Finansiella effekter på resultat- och balansräkning samt kassaflöde
• Utfall baserat på olika grad av risktagande och scenarier.

Checklista – Finansiell analys

•  Ta fram en finansiell analys i ett tidigt skede som underlag för investerings
beslut.

•  Utveckla och detaljera den finansiella analysen allteftersom mer och bättre 
indata blir tillgängliga för att få mer tillförlitliga underlag.

INDATA
Kalkylmodeller 

och finansiella analyser
Beslut och 

konsekvenser

Figur 20.  Process för genomförande av en finansiell analys.
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4�2�6 Val av upphandlingsförfarande
En del i upphandlingspaketen utgörs av vilket upphandlingsförfarande som ska 
användas. Det finns ett flertal tillgängliga upphandlingsförfaranden och det är viktigt 
att se till hela spektrumet av alternativ för att kunna välja det förfarande som passar 
ett visst upphandlingspaket bäst. Vilket förfarande som är mest lämpligt kan väljas 
utifrån:

1. Grad av osäkerhet kring vad som önskas upphandlas
2. Innovationsgrad.

Figur 21 illustrerar kopplingen mellan olika förfaranden och graden av osäkerhet 
kring vad som önskas upphandlas. Förfarandena till vänster passar principiellt paket 
med hög innovationsgrad och de till höger paket med låg innovationsgrad. 

Innovationsgraden kan utvärderas genom två överväganden:

• Huruvida lösningen finns på marknaden idag eller inte.
• Huruvida det finns potential för vidare utveckling över tid.

Figur 21.  Val av upphandlingsförfarande i relation till innovationsgrad.

Bidrag

Öppet 
förfarande

Selektivt
förfarande

Projekttävling

Förhandlat 
förfarande

Innovationsgrad

Upphandlingsinslag

Konkurrenspräglad
dialog

Förkommersiell 
upphandling

LO
U

Fo
U

 

Låg osäkerhetkring 
marknadens mognad samt 
beställarens förmåga att 
beskriva objektet

Hög osäkerhet om 
framtida lösning

Osäkerhet kring vissa 
delar av vad som önskas 
upphandlas

Förf. om inr. av 
innovationspartnerskap
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Figur 22 visar kopplingen till en potentiellt låg eller hög innovationsgrad. En hög 
innovationsgrad innebär att marknaden är omogen och att det inte finns befintliga 
lösningar att handla upp. En låg innovationsgrad innebär på liknande sätt att 
marknaden är mogen och att det finns lösningar att upphandla. 

Utvärderingen av innovationsgraden ger en uppfattning om vilka förfaranden som 
kan vara aktuella. Tillsammans med upphandlingsreglerna (där vissa förfaranden är 
undantag och endast får användas under vissa förutsättningar) kan utvärderingen 
dra ned antalet till ett fåtal. Dessa kan sedan mer detaljerat utvärderas mot varandra 
för att se vilket förfarande som anses mest lämpligt utifrån till exempel kvalitet,  
risk, tid och kostnad. Figur 23 är ett exempel på en sådan utvärdering från  
Karolinska Universitetssjukhuset.

Förkommersiell upphandling Konkurrenspräglad dialog

Lösningens 
kvalitet

Samverkan mellan privat och offentlig 
aktör ger optimala förutsättningar 
för hög kvalitet

Kräver kunskap om lösningen 
i ett tidigt skede

Risk Betalning av FOU utan 
väsentlig styrning

Risk att det inte finns tillräcklig kunskap 
för att lösningen fullständigt ska kunna 
tillgodose behoven och ett  
FFU kan formuleras

Tid Tidskrävande p.g.a. flera faser Ett komplett lösningsförslag behöver 
formuleras inför upphandling vilket är 
tidskrävande p.g.a. den höga 
innovationsgraden

Kostnad Delkostnader med kostnadskontroll
Upphandling av partnerskap ger 
låga kostnader över tid i relation 
till kvaliteten. 

Höga kostnader för planeringsarbete. 
Engångskostnad för 
lösning/tjänst/partner. 

Fördelaktig Acceptabel Ofördelaktig

Figur 23.  Exempel på utvärdering av upphandlingsformer.

Är lösningen ny på marknaden?
Nej, 

befintlig
Ja,     

helt ny

Finns det potential för vidare 
utveckling över tid?

2 31 4

Potentiellt låg 
innovationsgrad

Potentiellt hög 
innovationsgrad

Nej Ja2 31 4

Potentiellt låg 
innovationsgrad

Potentiellt hög 
innovationsgrad

Figur 22.  Innovationsgrad i relation till hur pass ny lösningen är på marknaden och om  
 det finns potential för utveckling över tid.
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I just detta exempel ansågs förkommersiell upphandling vara det mest lämpliga 
förfarandet. Ytterligare detaljer om val av upphandlingsförfarande finns bland annat i 
den tidigare versionen av metodboken.6 

4.3 Förberedelser inför förvaltning och drift 
Redan under förstudien och upphandlingsarbetet är det viktigt att börja förbereda 
inför drift och förvaltning av avtalet samt den eller de lösningar som ska handlas 
upp. 

Den framtida driften och förvaltningen av upphandlingsobjektet kan utformas på 
olika sätt. Utformningen kan även bero på vad som handlas upp och hur dessa 
produkter eller tjänster planeras att användas. Olika typer av förvaltning kan 
definieras utifrån olika ansvarsområden. Några exempel på processer från  
Karolinska Universitetssjukhuset är:

• Strategi, arkitektur och säkerhet
• Service desk
• Förvaltning av utrustning och system
• Förvaltning av avtal och dokumentation
• Investering och ersättning av utrustning
• Användarstöd vid teknikanvändning och utveckling
• Producera MT.

Olika organisationer kan ha ansvar för förvaltningen. Exempel på förvaltande 
organisationer kan vara:

1. Nuvarande linjeorganisation
2. Kooperation med gemensamma utfallsmål
3. Ny organisation

6 http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$fi
le/Metodbok2Innovationsupphandling_andraupplagan.pdf?OpenElement

Checklista – Upphandlingsförfaranden

•  Utgå från hela spektrumet av tillgängliga upphandlingsförfaranden vid val 
av lämpligt förfarande. Begränsa inte urvalet utifrån exempelvis tidigare 
erfarenheter eller vana.

•  Prioritera ett fåtal förfaranden utifrån grad av osäkerhet och innovation.
•  Genomför en detaljerad utvärdering genom att jämföra de olika 

förfarandenas styrkor och utmaningar utifrån parametrar som är relevanta 
för den aktuella upphandlingen, till exempel risk och kvalitet.

http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement
http://www.ey.com/echannel/publications.nsf/0/A920685E5739673B852580E5004A3CE7/$file/Metodbok-2-Innovationsupphandling_andra-upplagan.pdf?OpenElement


64

Innovationsupphandling | En förstudie — så går det till

4�3�1 Avtalsförvaltning
Olika former av avtal ställer olika krav på avtalsförvaltning. Tre typer av avtal som 
används på Karolinska Universitetssjukhuset är:

1. Ramavtal
• Innebär en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal.
• Reglerar produkter eller tjänster samt priser och villkor.

2. Leveransavtal
• Produkter som köps in baserat på en tydlig specifikation av önskade 

egenskaper.

3. Funktionsavtal, två olika typer:
• Produkter eller tjänster köps in baserat på vad som krävs för att upprätthålla 

en specificerad funktion.
• Funktionen är överordnad medlet, till exempel drift och underhåll, där 

leverantören fortsätter att äga produkten.

För att utvärdera vilken typ av avtal som är lämpligt bör följande dimensioner
utvärderas:

• Vill den beställande organisationen äga produkten?
• Vill den beställande organisationen bevara produkten eller tjänsten över tid,  

eller också förbättra den över tid? 

En tydlig avtalsförvaltning säkerställer att både leverantör och beställare följer upp
sina åtaganden. Avtalshanteringen är viktig för beställaren av flera skäl:

• Ekonomi – kunna vara en stark motpart i kontraktsförhandlingar.
• Produktionsstyrning – ha kännedom om vad som förväntas kontraktsmässigt. 
• Erfarenhet och enhetlighet – säkerställa enhetlighet i framtagandet av avtal,  

även i form och struktur.
• Uppföljning – vara proaktiv för att undvika brandsläckningsåtgärder.

Checklista – Förberedelser inför förvaltning och drift

•  Överväg och utvärdera vilken typ av kontrakt som är lämpligt för det som 
planeras att upphandlas.

•  Förbered i god tid hur förvaltning ska ske efter upphandlingen, både av 
upphandlingsobjektet (om så är relevant), men även av avtalet.

•  Utse vilken part inom organisationen som kommer vara ansvarig för 
förvaltningen av upphandlingsobjektet.
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5 Slutsatser
Med innovationsupphandling fick vi mer för pengarna
Vår erfarenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset är att innovationsupphandling 
ger oss möjlighet att möta det ökande vårdbehovet i vår föränderliga sjukvårdsmiljö 
och att vi kan påverka den medicintekniska branschen i högre utsträckning.  
Medicintekniska företag har levererat både kända och nya lösningar till sjukhuset, 
men alla har uppfyllt ett reellt behov och gett oss möjlighet att möta framtida 
utmaningar. Resultatet är såväl monetära vinster som ökad patientnytta.  
Karolinska Universitetssjukhuset har med hjälp av innovationsupphandling ökat 
effekten av sina upphandlingar och därmed utvecklat sin verksamhet. 
 
Innovationsupphandling kräver ett brett engagemang från organisationens  
alla delar
För att möjliggöra innovationsupphandling behöver såväl politiker som ledning och 
verksamhetsrepresentanter engageras. Innovationsupphandling är fortfarande  
i sin linda och nytt för de flesta organisationer, därav är tydliga beslut och direktiv 
av största vikt. Förankring och information på alla nivåer är avgörande för en 
god förstudie- och upphandlingsprocess. Verksamhetsrepresentanterna, det vill 
säga slutanvändarna, bör vara djupt involverade för att tydliggöra målbilden med 
upphandling samt för att identifiera och detaljera lösningar under både förstudie-  
och upphandlingsfasen.
 
Behovs- och marknadsanalys är avgörande för en god affär
Upphandlingar genomförs allt för ofta utan grundlig behovs och marknadsanalys. 
Exempelvis kan tidsbrist medföra att upphandlingar genomförs baserat på 
tidigare förfrågningsunderlag, men förmodligen går viss potentiell nytta förlorad. 
Behovsanalys och verksamhetsutveckling behöver gå hand i hand  och offentlig 
verksamhet bör använda marknadens kompetens för att tillsammans formulera 
lösningar på vårdens behov. 

Enkelt uttryckt: utan att veta vad verksamheten behöver eller vad marknaden 
erbjuder är det svårt att nå en bra affär. 
 
Verksamheten måste förberedas för innovation
Det spelar ingen roll hur bra en ny lösning är om ingen använder den. Att införa 
en innovation i en organisation handlar om mer än att identifiera behov och 
upphandla en lösning. För att en innovation ska nå sin fulla potential behövs ofta 
utbildning, anpassade processer och nya arbetssätt. Kort sagt krävs det ofta ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på implementering. 
 
Uppföljning är viktigt för att säkerställa resultat och måluppfyllelse
Noggrann uppföljning är viktigt i all upphandling, men desto viktigare i 
innovationsupphandling.  Vid upphandling av nya lösningar som ofta ersätter en 
eller flera lösningar och förmodligen påverkar arbetssätten kan det vara svårt 
att identifiera lämpliga jämförelsetal mellan nuvarande och framtida lösningar. 
Jämförelser av livscykelkostnader kan av samma skäl vara utmanande men av högsta 
vikt för att säkerställa en god affär. Uppföljningsprocessen bör tas fram i ett tidigt 
skede och det kan vara positivt att inkludera utvalda delar i upphandlingen.



66

Innovationsupphandling | En förstudie — så går det till

God uppföljning av innovationsupphandling är extra viktigt, då det fortfarande är 
en relativt ny upphandlingsstrategi. Genom att följa upp resultat och effekter av 
innovationsupphandling, så har vi möjlighet att förfina upphandlingsmetodiken och 
dessutom ge legitimitet åt innovationsupphandling. 
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