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Nr 18 
Beslut om tecknande av aktier i  
UNA Ab och deltagande i upphandling. 
ÅLR 2018/10143 
206 S1  

Landskapsregeringen beslöt teckna 100 A-aktier i UNA Ab till ett 
sammanlagt värde om 150 000 euro och beslöt delta i upphandlingen av 
en integrations- och kommunikationsplattform avsedd att fungera som ett 
gränssnitt för informationsutbyte/överföring mellan olika IT-system.  
 
Bolagets bransch är serviceverksamhet inom informations- och 
kommunikationsteknologi (ICT) för social- och hälsovården, anskaffning 
och planering av programvara och maskinvara. Dessutom kan bolaget 
erbjuda konsulttjänster, utbildning samt stöd- och drifttjänster i 
anslutning till informations- och kommunikationsteknologi samt skapa, 
skaffa och licensera immateriella tillgångar och programvaror samt utöva 
annan affärsverksamhet med anknytning till sin verksamhet.  
 
Bolaget har grundats och bolaget verkar som en central 
upphandlingsenhet som direkt eller indirekt upphandlar varor eller 
tjänster till de upphandlingsenheter som äger det eller tar fram 
upphandlingsavtal eller ramarrangemang gällande varor och tjänster för 
dessa. Bolaget bedriver merparten av sin verksamhet med de 
upphandlingsenheter under vilka det lyder. Bolagets verksamhet 
övervakas av upphandlingsenheterna på samma sätt som dessa övervakar 
sina egna verksamhetsställen. 

 
Genom det erbjudna inträdet i UNA Ab, bereds landskapet Åland 
tillträde till en integrations- och kommunikationsplattform, som blir 
gemensam för de flesta sjukvårdsdistrikt i Finland. Plattformen förväntas 
fungera som ett gränssnitt för informationsutbyte/överföring mellan olika 
vårdinformationssystem (journalsystem) och specialsystem (ex. röntgen, 
labb och olika standardblanketter).  
 
Den kommer även att fungera som informationsutbyteskanal mellan 
nationella tjänster (ex. eKanta, eRecept m.m.) i Finland och olika 
vårdinformationssystem. Plattformen förväntas vara helt språkoberoende 
och kommunikationen kommer att ske transparent för användare av 



 
systemen. Att på Åland bygga en egen plattform motsvarande UNA Ab:s 
plattform bedöms i praktiken omöjligt. 
 

         Kostnaden belastar moment 934000. 
 

    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


