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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är en given 
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1500 specialister och finns i fyra 
länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök 
www.hiq.se 

 
 

HiQ VINNER BETYDANDE RAMAVTAL MED STOCKHOLMS 
LÄNS LANDSTING  
HiQ tecknar ramavtal avseende konsulttjänster med Stockholms Läns Landsting 
(SLL). Avtalet ger HiQ en viktig plattform för att fortsätta bidra till att förenkla och 
förbättra inom svensk hälso- och sjukvård. 

- I dag görs 15 miljoner läkarbesök per år i Sverige. Med en växande, åldrande 
befolkning tros den siffran öka till 22 miljoner år 2030. För att hantera det måste 
vården effektiviseras dramatiskt, och i det arbetet är digital utveckling en nyckel. Vi 
har drivkraften, erfarenheten och kunnandet för att få det att hända, säger Lars 
Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 

Ramavtalet är tecknat på 18 månader med option på förlängning lika länge. 
Områdena som ingår är Utredning & Analys, Systemutveckling & Systemintegration, 
Implementering & Avveckling samt Säkerhet. Förutom SLL är Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), Inera och Region Gotland avropsberättigade uppdragsgivare.  

- HiQ har växt starkt i den publika sektorn och inom vård och omsorg. Vi har många 
specialister som jobbar varje dag med att utveckla hälso- och sjukvården, med 
tekniken som verktyg för att skapa dialog, inflytande och tillgänglighet. Vi ser fram 
emot att fortsätta bidra genom det nya avtalet, och förenkla för både patienter och 
vårdgivare, säger Peter Lager på HiQ. 

Regeringen och SKL har som mål att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa år 2025. 
En inspirerande vision där HiQ ser fram emot att vara en tydlig aktör. HiQ jobbar i dag 
bland annat med Vården i siffror och finländska e-hälsotjänsten DiacorPlus. 

- När samhället digitaliseras blir vår vardag enklare. Vi kan sköta det mesta via 
mobilen, när och var vi vill. Självklart påverkar det beteendet och förväntningarna 
även inom hälso- och sjukvården. Med drivkraften att förenkla för människor är vi 
stolta över ramavtalet och ser fram emot att på ett tydligare sätt bidra till 
Stockholms digitala utveckling, avslutar Lars Stugemo. 

Stockholms läns landsting ska se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande 
hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. SLL är en av de största ekonomiska aktörerna i 
Sverige med 43 000 egna anställda och tusentals fler hos olika leverantörer. Landstinget 
omsätter ca 80 miljarder kr per år, varav sjukvården står för ca 75 procent.  

 
För mer information, kontakta gärna:  
Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007 
Peter Lager, kundansvarig, HiQ Stockholm, tel. 0768-800 640 


