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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla 
som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 600 specialister och finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 
och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ vinner nationell upphandling hos 
Kammarkollegiet 

 
HiQ har vunnit Kammarkollegiets nationella upphandling för programvaror och tjänster inom vård, skola och omsorg. 
– Otroligt roligt att få jobba med digitalisering av offentlig sektor, vilket ligger helt i linje med vår strävan att förenkla 
för människor med hjälp av teknik, design och kommunikation, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef  
på HiQ. 
 
Ramavtalet tecknades med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet. De ansvarar för samordnade ramavtal för att 
effektivisera upphandlingar av varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora 
värden. Eftersom ramavtalet är statligt samordnat innebär det att HiQ nu kan leverera till landets samtliga myndigheter 
samt de flesta kommuner och landsting. 
 
– Genom åren har vi byggt upp stor kunskap om hur vi kan förenkla och förbättra för människor med hjälp av teknik.  
Att få möjlighet att utnyttja vårt kunnande och erfarenhet från många olika områden till att utveckla viktiga 
samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg är mycket positivt, säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
Upphandlingen Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, 
hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Det kan till exempel vara 
inom schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering och kontaktytor mot 
vårdtagare. Upphandlingen omfattar konsulttjänster i form av t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, 
systemadministration, systemutveckling, test och utbildning. 
 
– HiQ har sedan tidigare flera ramavtal inom bland annat systemutveckling och informationsförsörjning med 
Kammarkollegiet, och det är det här ett tydligt bevis på att de är nöjda med vårt jobb, avslutar Stugemo.  
 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 
 

 

 

 

  


