
Små utförares möjlighet  
att verka i primärvården   
Olika utförare ska kunna etablera sig och verka i primärvården och det behöver finnas goda 
förutsättningar för det i hela landet. För små utförare finns en möjlighet att gå samman med 
andra och erbjuda efterfrågade tjänster tillsammans.

Rätten att få delta i ett valfrihetssystem som utförare regleras i lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Där framgår det att fysiska eller juridiska personer, antingen var för sig eller tillsammans med 
andra leverantörer, kan lämna in en ansökan till upphandlande myndighet. Motsvarande 
regler finns i lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av hur små utförare i primärvården använder sig av 
möjligheten att lämna in gemensamma anbud. Resultatet visar att den möjligheten i låg grad 
omsätts i praktiken. Det finns flera orsaker till det så som ekonomiska, juridiska, affärsmässiga 
eller regionernas krav i förfrågningsunderlagen. Det handlar även om andra förutsättningar 
för att kunna verka i egen regi eller i samverkan. Samtidigt finns det ett intresse från privata 
utförare, att i högre grad etablera sig inom primärvården. 

Att tillsammans med andra små utförare teckna avtal med regionen om att bedriva primärvård, 
kan innebära att bli starkare som avtalspart. Andra fördelar det kan innebära är att kunna 
erbjuda en bredare kompetensbas och att ha ökade resurser för inköp, it- och personalfrågor.

Kartläggningen visar på flera behov varav ett är att förtydliga vad som är möjligt utifrån 
gällande lag och var information finns hos ansvariga myndigheter. Följande sidor beskriver i 
korthet central information som finns för företag från myndigheter.

Läs hela rapporten Små utförares möjlighet att verka i primärvården
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/
ovrigt/2021-5-7364.pdf
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God och nära vård
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Kunskapskällor för företag från statliga myndigheter

En stärkt primärvård i förändring
Ett nytt nationellt utformat uppdrag för primärvården börjar gälla den 1 juli 2021. Syftet med 
ändringen är att tydligt markera att primärvården är den vårdnivån dit invånare i första hand 
ska vända sig med sina behov av hälso- och sjukvård. Ändringen gäller 2 kap. 6 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30). 

Läs mer om Hälso- och sjukvårdslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Läs mer om lagar och regler vid offentlig upphandling
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/

Lagparagrafer om valfrihet och upphandling som gäller möjligheter att delta i 
upphandlingar för olika utförare i primärvården.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
4 kap. 5 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling  
– Rätten att få delta i en offentlig upphandling

En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande myndighet 
får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form för att få 
lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får dock begära att en sådan 
grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för 
att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt.

Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av  
leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning enligt  
14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 14 kap. 5 §  
om det är berättigat av objektiva skäl.

Myndigheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leverantörer ska  

fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl. 

Lagen om valfrihetssystem (LOV)
5 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem  
– Rätten att få delta i ett valfrihetssystem 

Fysiska eller juridiska personer kan var för sig eller tillsammans med andra leverantörer 
lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att 
en grupp ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan. Den upphand-
lande myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när den 
blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett 
godtagbart sätt. 
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Stöd för affärer med offentlig sektor
Upphandlingsmyndigheten har samlad kunskap, regelverk och stöd för offentliga affärer 
samt annonsering av offentliga tjänster.

Läs mer om stöd för offentliga affärer 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Läs mer om annonsering av offentliga tjänster 
https://www.valfrihetswebben.se/

Driva och utveckla företag i vård och omsorg
På verksamt.se finns samlad information och e-tjänster för att starta och driva företag inom 
vård och omsorg. För informationen ansvarar Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket 
och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om att driva företag inom vård och omsorg
https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch-/vard-och-omsorg

Vägledningar om konkurrens
Konkurrensverket har samlat stöd för sund konkurrens, avtal och regler för samarbeten.

Läs mer om vägledningar om konkurrens 
https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/vagledningar/

Mångfald av utförare i vård och omsorg
Tillväxtverket har information och stöd för entreprenörskap och mångfald inom området 
vård och omsorg.

Läs mer om stöd för företag 
https://tillvaxtverket.se/foretag.html

Läs mer om branschorganisationer i vård och omsorg
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/branschorganisationer-m.m..html

Dela information i vården
Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten har samlat juridiskt stöd för hantering  
av information och dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs mer om juridiskt stöd för dokumentation 
https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod

Läs mer om sammanhållen journalföring
https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/ta-del-av-uppgifter-mellan-vardgivare

Läs mer om direktåtkomst
https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/direktatkomst-overgripande
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