
2018-03-12 

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 1600 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 växer inom e-hälsa 
 
HiQ blir en allt viktigare aktör inom e-hälsan. Tack vare nya uppdrag har vi nu, bara i Stockholm, över 50 
konsulter med specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
– Vi gillar att förenkla för människor med hjälp av teknik. Inom e-hälsan blir det extra tydligt vilken nytta 
vi kan göra, säger Magnus Gudéhn, vd på HiQ Stockholm.  
 
HiQs affärsområde Healthcare fortsätter att växa starkt. Med stora leveranser till Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och Inera, samt projekt åt den privata sektorn och Medtech-segmentet, växer affärsområdet 
ytterligare under 2018.  
– Det är otroligt glädjande att vi vunnit nya upphandlingar och därför måste anställa ännu fler kompetenta 

medarbetare. Vårt ramavtal med Stockholms Läns Landsting ligger till grund för många av våra leveranser, 
och därför är det naturligtvis extra roligt att det ramavtalet nu förlängs, säger Magnus Gudéhn. 
 

HiQ har vunnit två upphandlingar inom Healthcare sedan årsskiftet: 
1) Domänförvaltning av kvalitetsområdet åt SKL, vilket innebär att vi under fyra år ska förvalta och 
vidareutveckla Nationellt kliniskt kunskapsstöd och Kvalitetsindikatorkatalogen.  
2) Ett antal tjänster runt 1177 Vårdguiden åt Invånartjänster nationellt på Inera och regionalt på SLL, bland 

annat nyutveckling av stöd och behandling, utveckling av behörighetstjänst, ökad användning av 
invånartjänster samt vidareutveckling av Hitta och jämföra vård.  
 

Uppdragen innebär en stor satsning för HiQ, och kommer kräva nyanställningar, säger Peter Lager, ansvarig 
för Healthcare på HiQ:  
– Det är otroligt roligt att få vara med och skapa en bättre och mer jämlik vård, Allt började med Vården i 
siffror i för tre år sedan, vilket var ett ganska litet uppdrag, men sedan dess har samarbetet växt och 

utvecklats till grunden för den verksamhet som bedrivs inom HiQ Healthcare med en stor förvaltning och 
vidareutvecklingsgrupp. 1177 Vårdguiden har två miljoner användare i månaden och genomgår en större 
teknisk förändring samt utveckling av nya tjänster för invånarna, så det är ett riktigt prestigeuppdrag, säger 

Peter Lager. 
 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Magnus Gudéhn, vd HiQ Stockholm, tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se 
 
 


