UTBILDNING

Upphandling som företagsstrategi
Så blir du en vinnare i upphandling!
Upphandlingar av medicinteknik har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Det gäller
inte bara en ny lagstiftning utan även att kartan för hur och vem som behöver påverkas för att nå
framgång i en upphandling har ritats om. Det räcker inte längre att bearbeta upphandlingsavdelningen och vården – som företag behöver ni nå både högre och bredare med er
kommunikation. Under den här dagen kommer du att få tips om hur ditt företag kan arbeta för att nå
framgång i upphandling utifrån ett perspektiv som sträcker sig längre än LOU.
Fördjupningskursen som gör dig och ditt företag mer framgångsrika i er försäljningsprocess. Kursens
syftar till att ge er konkurrensfördelar genom ett medvetet upphandlingsarbete.

9:00 – 9:15

Registrering med smörgås, kaffe & te.
Inledning & företagens organisation. Hur ni som företag kan organisera er
verksamhet för att öka möjligheterna till bättre affärer.
Tillämpa värdebaserad prissättning
Att få in ny medicinteknik i vården. Evidensen som behövs för nya produkter
och behandlingsmetoder samt aktörerna ni måste ha koll på.

11:40 – 12:20

Lunch
Hur man påverkar en upphandling. Lär er att på ett mer proaktivt sätt
påverka utformning och utfall av en upphandling.
Rättsliga aspekter av påverkan. Advokatfirman Cederquist berättar om hur
man påverkar utan att bryta mot lagen.
Advokatfirman Cederquist pratar om överprövningsstrategi - att överpröva
eller inte överpröva?

15:15 – 15:35

Fikapaus
Att föra dialog med politiker. Vilka, utöver upphandlande myndighet och
vårdpersonal, kan ni som företag komma att behöva påverka?

16:30

Tillsammans knyter vi ihop säcken!
Slut för dagen!

Föreläsare: Petrus Laestadius, Louise Reuterhagen och Malin Hollmark från Swedish Medtech, samt
Mikael Engström och Peter Riiga från Advokatfirman Cederquist.

UTBILDNING

Praktisk information
Avgift:

4 900 kr (exkl. moms) för deltagare från medlemsföretag
6 400 kr (exkl. moms) för ickemedlemmar

Plats:

Stockholm

Frågor:

Pernilla Andrée, 08 586 246 17 eller pernilla.andree@swedishmedtech.se

