
BESTÄLLARNÄTVERK



Vid ett antal workshops ledda av Region Stockholm med involverade intressenter 

sonderades möjligheten att etablera ett beställarnätverk för innovationsupphandling med 

offentliga aktörer. Följande sammanställdes kring behovet av ett sådant beställarnätverk.

Det finns behov av ett ’beställarnätverk för främjande av innovationsupphandling’:

▪ För att dela och diskutera genomförda innovationsupphandlingar

▪ Som samlar flera kompetenser: inköp, innovation, slutanvändare

▪ För att utbyta erfarenheter om hur vi arbetar i tidig fas med identifiering och prioritering av 

behov och omvärldsanalys

▪ För att agera tillsammans då inte sällan liknande projekt med samma företag eller andra 

aktörer sker parallellt inom olika regioner

▪ För att kunna samlas kring en gemensam grund för behovsidentifiering, prioritering och 

genomförande – exempelvis nationella rådet för kunskapsstyrning

▪ Som kan interagera med redan befintliga inköpschefs-nätverk regionalt och nationellt

▪ Med nära koppling till Afori (Upphandlingsmyndighetens arena för innovationsupphandling)

▪ För att samlas kring gemensamma PCP/PPI ansökningar

▪ För att gemensamt utveckla mer datadriven metodik för identifiering och prioritering av 

innovationsinitiativ

▪ För att gemensamt utveckla kunskap och metodik kring hur vi kan mäta effekter av 

innovationsupphandling

Viktiga befintliga nätverk:

▪ Inköpsansvariga och kategoristyrningsteam inom regionerna

▪ Ledningsnätverket för regionernas Upphandling LfU.se

▪ Nationella inköpschefs-nätverket SKR nätverk | SKR

▪ Regionernas samverkansmodell för medicinteknik Nationellt införande av medicinteknik

▪ Flera befintliga nätverk

BAKGRUND

”I PRINCIP ALL INNOVATION 
SOM ÄR MENAD FÖR 
OFFENTLIG SEKTOR 
KOMMER ATT INNEBÄRA 
UPPHANDLING”

Vinnova

https://lfu.se/
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/natverkupphandlingsomstrategiskstyrning.12144.html
https://janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik.4.74a8b4c1170b06b45db471a3.html


För att lättare tillgängliggöra materialet för respektive målgrupper är 

materialet uppdelat fölande delar: 

Behovsanalys, Beställarnätverk, Leverantörsguide och Omvärldsbevakning, 

som alla kan laddas ned på Medtech 4 Health:s hemsida. (Medtech Arena?)

Denna presentation innehåller projektets leverans i sin helhet.

En komplett förteckning över presentationens olika avsnitt finns till vänster. 

Nästa slide presenterar en översikt för vilken del av materialet som kan 

passa din verksamhet. 

Vissa delar innehåller mallar och metodstöd för praktisk tillämpning, och 

under Lärandeexempel och mer om Innovationsupphandling finns en 

förteckning på lärandeexempel, nätverk och dokumentstöd för 

innovationsupphandling.

OM MATERIALET

• Bakgrund & introduktion 
• Behovsanalys
• Omvärldsanalys 
• Beställarnätverk 
• Leverantörsguide
• Lärandeexempel och mer om Innovationsupphandling
• Kontakt

Avsnitt

https://medtech4health.se/projektportfolj/strategiska-projekt/implementering-av-medicintekniska-innovationer-och-tjanster/


’Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett samarbete mellan 
köpare med likartade behov. Beställarnätverk erbjuder ett tätt och 
nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande 
förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av 
gemensamma upphandlingar. 

Beställarnätverken drivs i syfte att öka förmågan att göra goda 
inköp, samla och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men 
också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram 
förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid 
upphandling. 

En fördel är att kunna samla den gemensamma köpkraften för att 
kunna ställa krav som utvecklar marknaden i önskad riktning, till 
exempel mot att uppfylla hållbarhetsmål.’ 

(Karin Peedu, SKR)

Det finns idag många olika beställarnätverk med olika inriktning, ofta 
mot specifika sektorer eller typer av produkter och tjänster. 
Läs mer på: Beställargrupper, nätverk | SKR

Photo by Luis Melendez on Unsplash

Vad är ett 
beställarnätverk?

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/bestallargruppernatverk.12203.html
https://unsplash.com/es/@lcma1028?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/vGu08RYjO-s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Beställarnätverk för främjande 

av innovationsupphandling

Inom ramen för NUP Innovationsupphandling ledde Region Stockholm tre workshoptillfällen 

med involverade intressenter, för att sondera kring möjligheten att etablera ett 

beställarnätverk för innovationsupphandling med offentliga aktörer. Följande sammanställdes 

kring behovet av ett sådant beställarnätverk.

Det finns behov av ett ’beställarnätverk för främjande av innovationsupphandling’:

▪ För att dela och diskutera genomförda innovationsupphandlingar

▪ Som samlar flera kompetenser: inköp, innovation, slutanvändare

▪ För att utbyta erfarenheter om hur vi arbetar i tidig fas med identifiering och prioritering av 

behov och omvärldsanalys

▪ För att agera tillsammans då inte sällan liknande projekt med samma företag eller andra 

aktörer sker parallellt inom olika regioner

▪ För att kunna samlas kring en gemensam grund för behovsidentifiering, prioritering och 

genomförande – exempelvis nationella rådet för kunskapsstyrning

▪ Som kan interagera med redan befintliga inköpschefs-nätverk regionalt och nationellt

▪ Med nära koppling till Afori (Upphandlingsmyndighetens arena för innovationsupphandling)

▪ För att samlas kring gemensamma PCP/PPI ansökningar

▪ För att gemensamt utveckla mer datadriven metodik för identifiering och prioritering av 

innovationsinitiativ

▪ För att gemensamt utveckla kunskap och metodik kring hur vi kan mäta effekter av 

innovationsupphandling

Viktiga befintliga nätverk:

▪ Inköpsansvariga och kategoristyrningsteam inom regionerna

▪ Ledningsnätverket för regionernas Upphandling LfU.se

▪ Nationella inköpschefs-nätverket SKR nätverk | SKR

▪ Regionernas samverkansmodell för medicinteknik Nationellt införande av medicinteknik

▪ Flera befintliga nätverk

https://lfu.se/
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/natverkupphandlingsomstrategiskstyrning.12144.html
https://janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik.4.74a8b4c1170b06b45db471a3.html


Beställarnätverk-
Summering och väg framåt

• Inriktningen och avgränsningen för beställarnätverk föreslogs vara offentlig sektor 
med fokus på hälso- och sjukvård inklusive kommunal omsorg.

• Det finns behov av specifik finansiering för att långsiktigt hantera förvaltning och 
koordinering av nätverket.

• Långsiktig förvaltning och hemvist för ett beställarnätverk behöver vidare 
utforskas med olika alternativa förslag. (SKRs innovationsnätverk, eller SKRs 
inköpsnätverk där man eventuellt kan undersöka om arbetsström/grupp med fokus 
på innovationsupphandling. SKR-hemvist kan vara en bra ide för att fånga både 
region och kommun.)

• Tills vidare kommer  Karolinska/Region Stockholm tillsammans med RISE att driva 
detta vidare genom möten med nyckelaktörer. 

• Avgränsning för beställarnätverket föreslås initialt att omfatta både strategiska 
och operativa frågor och aktiviteter, men snävare eller bredare avgränsning 
behöver diskuteras fortlöpande av medlemmarna i nätverket. 

• Att samverka och hitta synergier med Upphandlingsmyndighetens arena för 
Innovationsupphandling, Afori, betraktas  som en värdefull möjlighet.

• Flera alternativ för tekniska plattformar diskuterades, PiPPi-plattformen kan 
användas med en ’dedikerad arbetsyta’ för att identifiera, dela och driva specifika 
behov och utmaningar gemensamt, och Afori har en LinkedIn-grupp för att dela och 
diskutera innovationsupphandling.



Om projektet

Delprojektet Innovationsupphandling har inom ramen 

för det nationella utvecklingsprojektet NUP 

Implementering tagit fram verktyg i syfte att undanröja 

hinder och bättre tillrättalägga för 

innovationsupphandling inom området. 

Arbetsgrupp har bestått av personer med bakgrund 

från regioner, forskningsinstitut, medicintekniska 

företag och innovationsbolag.

Projektleveransen innehåller bland annat metoder och 

kunskap om innovationsupphandling för beställare på 

strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Arbetsgrupp och kontakt

▪ Aslak Felin (Projektledare) RISE, aslak.felin@ri.se

▪ Josefin Julin, RISE

▪ Tomas Borgegård, Innovationsavdelningen Karolinska universitetssjukhuset

▪ Hilda Hellgren, Innovationsavdelningen Karolinska universitetssjukhuset

▪ Fred Kjellson, Innovation Skåne

▪ Magnus Wallengren, Innovation Skåne

▪ Erik Stenberg, Innovation Skåne

▪ Nils Sandberg, Region Västerbotten

▪ Tomas Gustavsson, Region Västerbotten

Med stöd från:

▪ Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten

▪ Sofie Munteanu, Johnson & Johnson

▪ Maria Jansdotter Hagerud, Region Uppsala

https://medtech4health.se/projektportfolj/strategiska-projekt/implementering-av-medicintekniska-innovationer-och-tjanster/
mailto:aslak.felin@ri.se

