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Acando Norge har vunnit ramavtal med Hälsa 
Innkjøpsservice AS 
 
Hälsa Innkjøpsservice AS (HINAS) har tecknat ramavtal med Acando gällande IT-
tjänster, tillsammans med Metier och IT-Consult. Ramavtalens värde uppskattas till 
cirka 400 miljoner norska kronor per år och har en löptid på 2 år, med möjlighet till 
förlängning på 1 + 1 år. Värdet bygger på statistik och beräknad förbrukning. 
 
Avtalen gäller för följande delområden: 
• Program och projektgenomföring 
• Strategiplanering, rådgivning och innovation 
• Arkitektur 
• Informationssäkerhet och ROS-analyser 
• Testledning och release 
• Elektronisk interaktion / integration / systemutveckling 
• Drift och förvaltning av IT-system och plattformar 
• Data- och telekommunikation 
• Systemförvaltning 
• Client Platform 
 

- "Att vi vinner kontrakt med HINAS är en viktig bekräftelse på våra tidigare leveranser 
och vår kompetens inom området. Healthcare står inför stora digitaliseringsprojekt. 
Effektiva och användarvänliga IT-lösningar kan frigöra mer tid åt de primära 
uppgifterna och möjliggöra bättre behandling och service för patienterna”, säger  
Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge.  

 
Acando, Metier och IT-Consult har bildat en samarbetsplattform som tillsammans täcker 
alla delområden för avtalen. Samarbetet bygger på att utnyttja bolagens samlade 
kapacitet och expertis för att ge bästa möjliga leverans till HINAS. 
 
Den förenande konstellationen med Acando som huvudentreprenör och underleverantör 
utgör som helhet runt 3 000 anställda i Skandinavien, varav över 1 000 anställda i Norge. 
De gemensamma kontoren finns i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal Porsgrunn, 
Kristiansand och Ålesund. 
 
Acando Norge har arbetat med hälso- och sjukvårdssektorn sedan grundandet 1997. Acando 
har erfarenhet inom sektorn både nationellt och lokalt i de olika hälso- och 
sjukvårdsregionerna. 
 

 
För mer information vänligen kontakta: 
Sven Ivar Mørch, CEO Acando Norge, sven.ivar.moerch@acando.no, + 47 908 46984  
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications Acando, anna.ohlsson@acando.com, 
+46 704 134179 
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Om HINAS 
Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) är den regionala hälsovårdsmyndighetens 
egna inköpsbolag. HINAS ägs av de fyra regionala hälsomyndigheterna: Hälsa Nord, Hälsa 
Central-Norge, Hälsa Väst och Hälsa Öst. HINAS bedriver upphandling och samordning av de 
nationella hälsovårdsmyndigheternas inköpsavtal. 
 
Om Acando 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa 
affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala 
lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och 
affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur 
organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.acando.se 
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