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Knowit vinner ramavtal för Ineras strategiska utveckling 
 
Knowit har fått förtroendet att som strategisk partner delta i vidareutveckling av Ineras 
applikationstjänster. Ramavtalet omfattar större delen av Ineras tjänster inklusive viktiga 
nationella tjänster som 1177. 
 
Knowit är en av åtta strategiska partners som fått förtroendet i det nya ramavtalet. Knowit har 
ett långt samarbete och erfarenhet av att utveckla digitala lösningar för Inera. Knowit har bland 
annat tillsammans med Inera utvecklat den webbplattform som 1177.se bygger på. 
Webbplatsen riktar sig till alla invånare i Sverige och ställer därför höga krav på tillgänglighet 
och användbarhet. 
 

- Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende inom ramen för den nya upphandlingen. 
Genom tilldelningen av Ineras ramavtal för utveckling och förvaltning av applikationer 
vill vi även framåt bidra i arbetet för Vision e-hälsa 2025, säger Mikael Parik som är 
kundansvarig på Knowit.  

Knowit har utöver tilldelningen i upphandlingen av det nya ramavtalet vunnit ett avrop som 
innebär utveckling av ett nytt innovativt rådgivningsstöd för vårdpersonal i 1177-tjänsten. Sedan 
tidigare finns också ett längre samarbete där fd Cybercom (sedan 2021 en del av Knowit) stöttat 
Inera med säkerhetslösningar.  

- Att vara partner till Inera, och tillsammans med övriga utvalda samarbetspartners få 
vara med och bidra till utvecklingen av viktiga samhällsfunktioner är ett konkret sätt att 
bidra till vår vision om att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle, säger Christina 
Johansson, Kommunikationschef på Knowit. 

Knowit kommer löpande att aktivt erbjuda digitala tjänster i de avrop som Inera genomför inom 
ramen för det ramavtal som nu trätt i kraft och ser stora möjligheter att kunna bidra till 
framtidens innovativa applikationslösningar. 

 

 
För mer information, kontakta 
Sebastian Vidovic, AffärskontoretKnowit, +46 730 746 837eller sebastian.vidovic@knowit.se 
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se 
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Om Knowit 
Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa 
ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala 
transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i 
kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som 
erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet 
och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag. 
  
Knowit grundades 1990 och har cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland 
och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer 
information om Knowit, besök gärna knowit.se. 
 


