
VÅRDVISAREN

Bli en självklar leverantör för 
beslutsfattare och inköpare!

Vårdvisaren är en mötesplats där leverantörer möter inköpare inom 
Socialtjänsten, Regioner, Kriminalvården samt den privata omsorgs-
marknaden i hela Sverige. Vårdvisaren.se samlar och listar leverantö-
rer med relevant information som inköpare behöver för att kunna ta 
beslut.  

Vem använder Vårdvisaren?

• Beslutsfattare: chefer inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Regioner
• Inköpare: verksamheter, exempelvis boenden 

Men du som leverantör kan också använda vårdvisaren när du är i behov av andra tjänster 
utöver det ni själva erbjuder

När ska inköparen använda Vårdvisaren? 

När de behöver söka och jämföra leverantörer inom Socialtjänsten, Regioner och Kriminal-
vården samt inom den privata omsorgsmarknaden. Vårdvisaren samlar beslutsgrundande 
information om leverantörer. 

Varför ska jag som leverantör ha en företagssida på Vårdvisaren?

• Egen informationssida med produkt och tjänsteprofiler
• Nå beslutsfattare och inköpare vid rätt tidpunkt
• Ert företag presenteras med beslutsgrundande information
• Underlättar för era kunder att hitta er som leverantör
• SSIL har över 25 år i branschen och bred kunskap inom området
• Prisvärt och enkelt att skapa företagssida
• Digitalt marknadsföring

Nå  
nya

kunder!

www.vardvisaren.se

Vill Du veta mer - Kontakta mig!

Johanna Forsberg
Direkt: 0651-55 26 31
Växel: 0651-160 40

johanna.forsberg@ssil.se



VÅRDVISAREN

Söker du som inköpare leverantörer?

Vårdvisaren är för dig som arbetar inom Socialtjänsten, Regioner, Krimi-
nalvården samt den privata omsorgsmarknaden i hela Sverige. En mötes-
plats för inköpare och leverantörer där vi samlar och listar information 
som inköpare behöver för att jämföra och ta beslut om leverantörer.

Vem använder Vårdvisaren?

• Beslutsfattare: chefer inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Regioner
• Inköpare: verksamheter, exempelvis boenden

När ska inköparen använda Vårdvisaren? 

När du behöver söka och jämföra leverantörer inom Socialtjänsten, Regioner och Kriminalvården 
samt inom den privata omsorgsmarknaden. Vårdvisaren samlar beslutsgrundande information 
om leverantörer. 

Varför ska jag använda Vårdvisaren?

• Vårdvisaren samlar relevant information för att du ska kunna ta ett beslut om leverantör
• Lätt att söka och sortera på geografiskt område och kategori
• Verktyget är kostnadsfritt för dig som användare

Hitta 
dina

inköpskanaler

www.vardvisaren.se

Vill Du veta mer - Kontakta mig!

Johanna Forsberg
Direkt: 0651-55 26 31
Växel: 0651-160 40

johanna.forsberg@ssil.se

     Branscher:

• Bemanning och rekrytering      Utbildning
• Systemleverantörer       Hjälpmedel
• Konsulter        Assistansbolag
• Tolktjänster        Företagshälsovård
• Tester                                                                                     m.fl.


