
Offentlig upphandling – 
en checklista för digital 
vård och omsorg 



Version 1, 2020-02-05 

Detta material är framtaget av Upphandlingsmyndigheten och 
uppdateras frekvent. Kontrollera att du har senaste versionen 
på www.digitalvardochomsorg.se 

1 

 

Offentlig upphandling – en 
checklista för digital vård och 
omsorg 
Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, 
verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi ger också vägledning i 
statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Vårt upphandlingsstöd riktar sig till 
upphandlande organisationer och leverantörer, bland annat kring hur upphandlingar 
planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt. Vi ska även 
bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt 

Särskilda behov i offentlig upphandling 
under covid-19-pandemin 

Direktupphandling vid synnerlig brådska 
Upphandlingslagstiftningen är anpassad för akuta situationer, som den nu rådande 
covid-19-pandemin. Det är möjligt att i sådana situationer genomföra vissa inköp på 
ett snabbare och mer formlöst sätt.  

Vägledning om tillämpning av LOU i akuta situationer 

Om man behöver ändra i ett upphandlat avtal 
Upphandlingslagarna reglerar hur en kommun och andra upphandlande 
organisationer ska göra för att ingå ett avtal med en extern leverantör. 
Upphandlingslagarna reglerar däremot inte avtalsförhållandet mellan parterna. Det 
styrs i stället av vanliga avtalsrättsliga regler, det vill säga främst de överenskomna 
villkoren. Från denna utgångspunkt finns ett viktigt undantag, nämligen om parterna 
vill göra ändringar i det upphandlade avtalet. Förenklat kan man säga att om parterna 
kommer överens om väsentliga ändringar i avtalet kan det medföra att de i 
upphandlingsrättslig mening anses ingå ett nytt avtal. Enligt huvudregeln ska det då 
konkurrensutsättas. Med anledning av covid-19-pandemin uppkommer ofta behov av 
att anpassa eller ändra upphandlade avtal av olika skäl. Upphandlingsmyndigheten  
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har därför tagit fram stöd för bedömningen av vilka ändringar som kan göras i 
upphandlade avtal på grund av pandemin. 

Vägledning om ändring av avtal på grund av covid-19-pandemin 

Kort om upphandlingsreglerna 
Det finns fyra upphandlingslagar. De reglerar hur upphandlande organisationer, som 
kommuner, regioner och statliga myndigheter, ska gå till väga när de vill köpa in varor, 
tjänster och byggentreprenader. Den viktigaste regeln i lagarna är kravet på att 
upphandlande organisationer konkurrensutsätter sina köp genom att publicera en 
annons om upphandlingen, så att alla intresserade leverantörer har en möjlighet att 
lämna anbud. Det finns även en rad detaljerade regler kring tidsfrister och vilka krav 
som ska eller får ställas på leverantörerna och det som upphandlas. Lagarna reglerar 
hur något ska köpas in men inte vad.  

Om regler för upphandling 

Även vissa samarbetsavtal mellan olika organisationer 
kan omfattas av reglerna 
Det är viktigt att tänka på att en upphandlande organisation som ska följa 
upphandlingsreglerna även själv kan vara en leverantör i regelverkets mening. Köp av 
till exempel tjänster mellan upphandlande organisationer kan alltså omfattas av 
upphandlingsreglerna. Detta får till följd att även vissa former av samarbetsavtal och 
liknande överenskommelser mellan upphandlande organisationer omfattas av 
upphandlingsreglerna. 

Samarbetsavtal i offentlig upphandling 

Upphandlingsmyndighetens samlade stöd i 
samband med covid-19-pandemin 
På vår webbplats har vi samlat stöd förupphandling och statsstödsfrågor med 
anledning av covid-19-pandemin. 

Information med anledning av covid-19  

Det går också bra att kontakta Upphandlingsmyndighetens Frågeservice på 
telefonnummer 08-586 217 01 eller via chatten på vår webbplats 
upphandlingsmyndigheten.se. Du kan även leta svar på dina frågor i vår Frågeportal. 
Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för löpande uppdateringar om vårt stöd. 
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