
Säker upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar
Omfattning 15 YH-poäng under 12 veckor 

 Î Distans 25% studietakt
 Î 2 lärarledda utbildningsdagar 

samt 3 självstudiedagar

 Î Platser våren: 35 platser
 Î Kostnadsfri utbildning

Svarar du JA på följande frågor är denna utbildning  
något för dig?

 9 Är du intresserad av att bygga kompetens både inom 
informationssäkerhet och upphandling av digitala lösningar? 

 9 Behöver du en grundläggande förståelse för de krav 
och de rekommendationer som ställs för att säkerställa 
informationssäkerhet vid upphandling av IT-lösningar.

 9 Arbetar du på en arbetsplats som arbetar med IT-lösningar  
eller har ett genuint intresse av kunskaperna?

 9 Tycker du att området informationssäkerhet är viktigt att förstå 
och hur organisationer ska öka förmåga att förebygga, upptäcka 
och hantera cyberattacker och andra IT-incidenter.

Frågor?
Kontakta Utbildningsledare Katarina Olsson
yh@foretagsuniversitetet.se
08-600 62 00

Kostnadsfri  
utbildning!
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Läs mer och ansök

Kurser

1. Informationssäkerhet ur ett upphandlingsperspektiv – 5p 
Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

 Î Allmänt om informationssäkerhet
 Î Risk- och sårbarhetsanalyser
 Î Certifiering enligt den internationella standarden ISO 

27000
 Î Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 

rekommendationer 

2. Juridik ur ett upphandlingsperspektiv – 5p 
Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

 Î Allmänt om lagar, förordningar och andra krav vid 
upphandling med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

 Î Skillnad/Likheter vid upphandling inom privat respektive  
offentlig sektor

 Î Jäv och sekretess vid upphandlingar
 Î Utformning av allmänna villkor och andra avtalshandlingar
 Î Internationell lagstiftnings påverkan vid t.ex. outsourcing 

och köp av program-/hårdvaror
 Î Kraven enligt den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen 

3. Upphandling av IT-lösningar – 5p 
Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

 Î Allmänt om upphandlingar och dess faser
 Î Allmänt om projektmodell
 Î Utformning av upphandlingsorganisation, med hänsyn 

taget till systemförvaltning
 Î Risk och sårbarhetsanalys inför upphandling
 Î Framtagning av upphandlingsunderlag

Lätt att ta sig informationen

Kursledaren satsar på att vi ska 
få med oss både kunskaper och 
material som vi även kan jobba 
vidare med efter kursen.

Professionella kursledare med 
lång erfarenhet och stort  
kunnande

Bra och tydlig djupdykning i 
270001


