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NKS är en viktig pusselbit i framtidens hälso-och 

sjukvårdsplanen (FHS) som innebär en stor förändring av 

hur hälso- och sjukvård kommer att bedrivas i framtiden 

• 730 vårdplatser- enkelrum (130 intensivvårdsplatser) 

• 100 dagvårdsplatser och 100 rum reserverade i hotell 

• 36 operationsrum inkl. 3 hybridsalar och 66 pre-/postop-rum 

• 8 strålbehandlingsrum – och en ny strålbehandlingsbyggnad 

• Det nya sjukhuset kommer att öppna under 2016 och ska stå 

helt klart 2017 

• Ca 168 mottagningsrum 

• Upphandlingen av MT/ IKT utrustning vilket motsvarar en 

investering på ca 4 miljarder SEK 

 

• Övergripande behovs-, investerings- och riskanalys för 

programmet samt stöd med programledning 

• Identifiering av innovationsmöjligheter för respektive 

upphandlingsområde 

• Etablering av innovationspartnerskap med leverantörer 

och akademi  

• Framtagande av detaljerad behovsanalys och 

försörjningsstrategi för respektive projekt 

• Formulering av funktionskrav, upphandlingsunderlag, 

utvärderingsmodeller och betalningsmodeller 

NKS i korthet MT/IKT-programmets uppdrag 

“What you’re doing at Karolinska related to improving the performance of the hospital by the 

creation of Innovation Partnerships with the Medtech industry and academia has never been done 

before anywhere in the world”  

CEO Medtech firm 
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Byggandet av NKS pågår och sjukhuset planeras öppna 

för den första patienten under 2016 och vara helt klart 

2017 

• Nya Karolinska Solna blir ett helt nytt och toppmodernt Universitetssjukhus med 

uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och 

utbildning 

• För att realisera NKS drivs arbetet i tre huvudspår: 

Byggnation av lokaler 

Planering av 

verksamhetsinnehåll och  

organisation 

Försörjning av medicin-

teknisk och informations-

/-kommunikationsteknisk 

utrustning (MT/IKT) till 

NKS 

Nya Karolinska Solna 
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Ett antal projekt pågår parallellt i syfte att försörja sjukhuset 
med MT/IKT 

Operation 

Informations och 

kommunikationsteknologi. 

Sterilcentralen 

HBO 

Takhängd utrustning 

Cyklotron 

Kommande projekt 

Strålterapi 

Bild & Funktion i vårdflöden 

Bild & Funktion 

Sjukhusövergripande MT-system 
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Varje projekt följer en strukturerad process från ax till limpa 

Förstudie 

Samarbete med SLL upphandling 

Koordinerade med leverantörer byggare m.fl. 

Samarbete med berörda  

kliniker, avdelningar och MT 

Klinisk 

drift-

sättning 

Behovsanalys 

och strategi 

Upp-

handling  

Installa-

tion 

Teknisk 

drift-

sättning 

Utbildning 

och över-

lämning 
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Projekten är organiserade enligt den ”omvända melitta-

modellen” 

SLL 

Karolinskas vision och mål 

Klinisk verksamhet 

Klinisk 

ledning 

Tekn 

ledn 
Innovation 

Ekonomi, 

 juridik 

Upphandling 
Byggnad 

Projekt- 

ledare 

Projektledning: 

Projektledare+  

Lagledare+ 

expertis 

Projekt- 

lednings- 

stöd 

Lagledare är ansvariga för att formera grupper med kompetenser som behövs och för 

förankring inom  Karolinska 
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Vårdbehov 

Betalningsförmåga 

Utveckling inom Hälso- och 

Sjukvården 

G
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Forskning 

Utveckling 

Innovation 

Pengar Kunskap 

Kunskap Kvalitet 

Pengar 

Kunskap 

Kvalitet 
Nytta 

Pengar 

Pengar direkt 

Annat mervärde 

Gapet mellan vårdens 

behov och samhällets 

betalnings-förmåga riskerar 

att fortsätta att öka 

Innovation är ett av de verktyg som hälso- och sjukvården 

behöver för att överbrygga gapet mellan betalningsförmåga 

och vårdbehov 

Utveckling och innovation krävs för att möta sjukvårdens framtida 

utmaningar 

För att möta denna utmaning, samtidigt som Karolinskas uppdrag och långsiktiga mål ska 

uppfyllas krävs ett innovationsstödjande förhållningssätt 
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Sjukvård 

Näringsliv 

Akademi 

Upphandling 

! 

Innovationsupphandling är ett verktyg för Karolinska Universitetssjukhuset 

att nå sina målsättningar och vision 
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Karolinska Universitetssjukhuset arbetar strategiskt med innovationer 

och innovationsupphandling för att dels överbrygga gapet mellan 

behov och resurser dels att skapa ett sjukhus i världsklass även efter 

2030 
 

• En innovation är enligt Vinnova något som människor använder dvs något 

som har tagits i bruk, medan en uppfinning bara behöver vara en teoretisk 

tanke som har dokumenterats för att existera.  

•Innovationen är resultatet av en innovationsprocess, och kan vara nya 

framgångsrika produkter, tjänster eller processer.  

•En innovation kan också innebära att man applicerar en befintlig lösning eller 

teknik på ett nytt problem. 

•Innovationer kategoriseras bl a efter hur radikala de upplevs vara för 

verksamheten 

•Innovationsupphandling (upphandling av innovationer) är ett sätt att 

upphandla lösningar som inte finns på marknaden ännu, eller lösningar som 

säkerställer kontinuerlig utveckling av innovationer över tid.(innovationsvänliga 

upphandlingar) 

 

 

 SLL och Karolinska Universitetssjukhusets syfte med utveckling av innovationer och 

innovationsupphandling är att skapa initiala såväl som kontinuerliga mätbara resultatförbättringar 

avseende såväl ekonomi och kvalitet, dvs. att generera mer vård för pengarna.  
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I MT/IKT programmet finns ett stort antal försörjningsprojekt och i 

förstudier fastställs försörjningsstrategi inkl innovationsgrad och 

säkring av att identifiering av innovationer sker innan upphandling och 

även efter kontraktstilldelning 

Programkontor  

MT/IKT-försörjning 

NKS 

Bild & 

Funktion 

Takhängd-

utrustning  
Operation  

Informations- 

/ kommuni-

kationsteknik 

Steril 

Tvärfacklig 

referensgrupp 

Tryckkammare 

Grad av innovation 

Upphandlings-

paket nn 

Innovations-

samarbete & 

metodutveckling 

Pilot 1 

XQuality 

Pilot 2 

Diatermigas

-avveckling 

Pilot 3 
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Karolinska Universitetssjukhuset använder olika metoder, 

verktyg och förfaranden för innovationsupphandling beroende 

på innovationsgrad 

Innovationsupphandling 

Försörjningspaket kategoriserat efter grad av innovation 

Upphandling av  

innovationer 

Innovationsvänlig  

upphandling 

Bidrag 

Öppet  

förfarande 

Selektivt 

 förfarande 

Projekttävling 

Förhandlat  

förfarande 

Innovationsgrad 

Upphandlingsinslag 

Innovationer  

forskning 

Innovationer  

för samhället 

Innovationer  

för eget bruk 

   Förkommersiell  

upphandling L
O

U
 

F
o
U

 

”Upphandling av lösning som i dagsläget ej finns”  ”Upphandling där lösningen möjliggör vidare 

innovation”  

Utvärderingskriterierna måste vara kopplade till 

innovation 

 

   Konkurrens- 

präglad dialog 

Innovationsgrad 

Upphandlingsinslag 

XQuality Bild & Funktion 

L
O

U
 

F
o
U

 

Metodboken för innovationsupphandling inom hälso- och sjukvård 

Operation 
Cyklotron Paket n 
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MT/IKT programmet inrymmer idag 13 försörjningsprojekt och vissa av 

dessa projekt innehåller fler än ett upphandlingspaket. Flera av 

upphandlingarna har genomförts som konkurrenspräglade dialoger 

  

MT/IKT-försörjningsprojekt samt projektledare 

B&F 

Huvudupphandlin

g 

B&F i vårdflöden Cyklotronen 
Flexibel 

endoskopi 

HBO 

(tryckkammare) 

IKT Sterilteknik Strålet 

Sjukhus-

övergripande MT 

system 

Takhängd 

utrustning 

Övrig viktig 

utrustning 1 

Operation 

Övrig viktig 

utrustning 2 

URIPA 

Labb 

Ej 

konkurrenspräglad 

dialog 

Konkurrenspräglad 

dialog 
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På Karolinska universitetssjukhuset 

Uppföljnin

g 

Utredning Behandling Utskrivnin

g 

Utanför 

Karolinska 
Ankomst 

Utanför 

Karolinska 

Förbättringsarbete bedrivs i samverkan i varje vårdflöde för att öka 

patientnyttan och leverantören får ta del av besparingar sprungna ur 

realiserade förbättringsåtgärder 

Akut Hjärtsjukdom 

Stroke inklusive  

interventionsbehandling 

Avancerad cancer  

i lilla bäckenet 

Illustrativa mätpunkter för utfallsmått 

• Utvald kärnutrustning bedöms  vara avgörande för påverkan av vårdflödenas resultat utifrån patientnytta 

• Vårdflödesförbättring kan innefatta ett stort antal åtgärder kopplade till arbetssätt, processer och teknik som leder till 

ökad kvalitet och patientnytta 

• Resultatet av förbättringsarbete mäts i såväl kvalitet som kostnadsreduktion med hjälp av utfallsmått 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/MRI-Philips.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/MRI-Philips.JPG
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Det indikativa buden var uppdelat i två delar –  

anbudsinbjudan/svarsbilagor och kontrakt med bilagor 

DEL 1: Anbudsinbjudan/ 

Svarsbilagor 

• Inbjudan att lämna indikativt 

anbud 

• Genomförandebeskrivningar 

• Vägledande info och frågor 

till Dialogpart 

• Utbytesplan 

• Prisbilaga 

DEL 2: Kontrakt med 

bilagor 
Definitioner 

Tillstånd 

Samarbetsorganisation 

Ändringsprocedur 

Genomförande av det 

vårdflödesförbättrande samarbetet 

Krav på Kärnutrustning 

Driftsåtagande samt Tjänstenivåer 

Miljökrav 

Livscykelplan 

Särskilda villkor för tillträde och installation 

Nyckelpersoner 

Besiktningar 

Ersättnings- och betalningsmekanism 

Krav avseende utbildning 

Leverantörens genomförandebeskrivning 

Moderbolagsgaranti 

IT-krav 
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Konkurrenspräglad dialog har fungerat väl som 

upphandlingsförfarande men flera förbättringsmöjligheter har 

identifierats 
Karolinska Leverantörer (urval) 

• Höjde kvalitet på förfrågningsunderlag 

• Höjde innovationspotentialen genom att tex kunde stretcha krav, 

testa nya krav, identifiera gap, identifiera nya lösningar, lösa 

diskutera frågeställningar, etc 

• Avgörande för att formulera innovationspartnerskap 

• Ledde till hög grad av skallkrav ”trots” hög grad av innovation 

• Bättre förståelse för riskpremier och kostnadsdrivare 

• Bra metod för att kalibrera förväntningar och få bort 

informationsasymmetri 

• Helt rätt metod, framförallt i kombination med 

komplexa upphandlingar och 

innovationspartnerskap  

• Föredrar konkurrenspräglad dialog framför 

förhandlat förfarande, pga  bättre 

informationsutbyte och större möjligheter till att 

höja kvaliteten 

 

 

• Tids- & resurskrävande 

• Tog tid att förstå hur använda dialog & leverantörer 

• Verksamheten ovan vid arbetssättet. Interna K angelägenheter 

tenderade att diskuteras.  

• Utmaning att styra vilka personer leverantören deltar med 

• Svårt att kombinera ”våga fråga” med att styra och kontrollera 

dialogen 

 

• Tids- och resurskrävande 

• Riskerar utesluta mindre bolag eller bolag utan 

svensk förankring 

• Ser risk att nyanser mellan leverantörer suddas ut 

• Vill hålla isär R&D och sälj organisatoriskt, vilket 

är en utmaning i dialogen 

• Risk att dialogen som metod utarmas över tid om 

blir för resurskrävande för leverantören 

Förbättringar • Förbered och förankra på marknaden 

• Ansökningsinbjudan är avgörande 

• Förbered tydligt syfte, mål & vision 

• Genomför förberedelsemöten med verksamhet och leverantörer 

• Ha tydliga roller i dialogen 

• Dialogen kan effektiviseras / förkortas / involvera färre människor 

• Förenkla den komplexa situationen med tex tydligt/otydligt-listor 

• Ta ordentligt med tid att analysera dialoger och indikativa anbud  

• Fundera på ersättning för nedlagd tid i dialog 

• Dialogen kan effektiviseras / förkortas / involvera 

färre människor 

• Bättre framförhållning 

• Projektledningen av dialogen helt avgörande 

 

Observera att samtliga leverantörer som deltagit i konkurrenspräglade dialoger inte står bakom 

varje synpunkt ovan. Listan är en sammanställning av olika leverantörers åsikter 
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Välkomna den 14 oktober! 
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Tack! 

Lars Carlsson 
lars.carlsson@karolinska.se 

+46 70 167 13 33 
 

 

Linda Andersson 
linda.m.andersson@karolinska.se 

+46 70 318 93 20 
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