
SLL Innovation
Vårdar idéer, skapar värde



2

Vårdens behov är en källa till innovation och i landstinget fi nns det många utma-
nande behov att tillgodose. Vår uppgift är att inspirera medarbetare att utforska 
behoven och att dagligen använda sin kreativa förmåga för att skapa innovation.

En ny idé behöver utvecklas och komma till nytta. Först när den sprids och 
ger varaktig eff ekt räknas den som en innovation. SLL Innovation har byggt upp 
ett framgångsrikt system för att omvandla medarbetarnas lovande idéer till nya 
inno vativa och marknadsmässiga produkter som underlättar det dagliga arbetet 
och förbättrar vården för patienterna.

Vi tror att framtida innovationskraft i hälso- och sjukvården ligger i förmågan 
att identifi era, och utveckla innovativa och kreativa produkter, metoder och 
tjänst er samt att stödja entreprenörer och medicintekniska företag som vill sam-
verka med vården.

SLL Innovation utvecklar personalens idéer, bidrar till en långsiktig utveckling 
och förbättrar den gemensamma förmågan att skapa och driva innovation. Vi tror 
att en stark innovationskultur är grunden för ett utvecklingsinriktat, inkluderande 
och tillåtande arbetsklimat inom hela Stockholms läns landsting.

Innovation skapar vi 
tillsammans!

SLL Innovation är en av landstingets viktigaste innovationsaktörer. Genom sin kompetens 
och mångåriga erfarenhet hjälper de företag och medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Med väl utvecklade processer har man lyckats föra ut ett fl ertal produkter på marknaden till stor 
nytta för både patienter och medarbetare inom sjukvården. SLL Innovation har även hanterat upp-
starten av Stockholms läns landstings Innovationsfond med engagemang och kompetens vilket har 
ökat innovationskraften och skapat nytta inom landstinget. Som innovationslandstingsråd är jag 
stolt över att vara politiskt ansvarig för den unika och landstingsövergripande verksamheten.

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholm läns landstingl d i åd St
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Det är fantastiskt att kunna bidra till att framti-
dens hälso- och sjukvård på ett bättre och säkrare 
sätt kan hjälpa fl er patienter. Att samtidigt kunna 
underlätta för alla de duktiga entreprenörer och 
företag i samhället som försöker ta fram nya 
metoder och ny teknik till vårdens alla behov, är 
också en stor förmån. 

SLL Innovation har en lång 
erfarenhet av en patientnära 
stödstruktur för innovations-
arbete direkt i sjukvården. Vi 
har fått vara med på en mängd 
resor där målet har varit att ta 
fram en produkt eller tjänst, 
från idé till implementering. 
Några exempel är det suveräna 
Gynocularet som lanserats i 22 
länder och den fi ffi  ga säkerhets-
selen Kangoofi x som säkrar 
nyfödda i ambulanser. Exempel 
inom IT och e-hälsa är Diabetes Tools och Tamigo 
tidsplaneringsapp. SLL Innovation arbetar ibland 
i gränslandet mellan forskning och innovation. 
I många av dessa projekt har vi kunnat bidra till 
att accelerera forskningsresultat mot en färdig 
produkt eller tjänst, som exempelvis drönare med 
hjärtstartare eller iCellate.

Några av alla dessa produkter och metoder 
som nu utvecklats vidare har vi berättat om 
tidigare. SLL Innovation har alltid varit noga med 
att följa upp de projekt vi arbetat med så att de 
så långt som möjligt når sitt mål. Detta belyser 
vikten av uthållighet och långsiktighet.  Det krävs 
många års möda men också breda nätverk och 
stödstrukturer för att lyckas. Detta är SLL 
Innovation en del av. 

Under de senaste två åren har SLL Innovations 
landstingsövergripande verksamhet breddats 
och vi stödjer numera i större och mer formali-
serad utsträckning landstingets övriga innova-

tionsnoder. SLL Innovation ansvarar även för 
administration och uppföljning av Stockholm 
läns landstings nya innovationsfond, vilken har 
genererat ett stort antal riktigt lovande projekt. 
Här berättar vi om några av dessa projekt. Vi 
har också i samverkan med bland annat läns-

styrelsen bidragit till att ta 
fram en metodbok för innova-
tionsupphandling. Genom att 
inrätta en ny miljö koordinator 
har vi kunnat stödja SLL Miljö 
i sitt arbete med att främja 
innovation inom miljöområdet, 
vilket ofta har en kontaktyta 
med olika typer av hantering 
inom vården. 

Under de senaste åren 
har vi etablerat ett fl ertal 
nationella och internationella 
samverkans projekt och har 

tagit emot delegationer från bland annat Norge, 
Finland, Österrike, Japan och Kina, men också 
från andra delar av Sverige, som velat ta del av 
våra framtagna processer och rutiner.

SLL Innovation har också märkt av ett 
större behov av att formalisera samarbetet med 
industrin för en eff ektivare samverkan. För att 
underlätta det avser vi att innovationscertifi era 
den första kliniken i världen under 2016! Mer om 
det och mycket därtill i denna tredje årsberät-
telse, där vi lyfter många av de nya spännande 
projekt och samarbetspartners som vi har arbetat 
med under åren 2014/15! Vi hoppas det kan inspi-
rera och leda till ännu mer kreativitet framöver. 
Trevlig läsning! 

Olle Hillborg, chef SLL Innovation

Innovationschefen 
har ordet!

 Vi har fått vara 
med på en mängd 
resor där målet har 
varit att ta fram en 
riktig produkt eller 
tjänst, från idé till 
implementering 
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Innovationsambassadörer
Att fånga upp goda idéer är en konst och vi hade 
inte klarat uppgiften utan vår personal ute i verk-
samheten. För att komma närmare de verkliga 
behoven har vi därför knutit till oss en mängd inno-
vationsambassadörer. Dessa är sjukvårds personal 
som känner till vår idéutveckling och som vet hur 
SLL Innovation arbetar. De fångar upp och lotsar 

idégivare i verksamheten. Deras arbete gör att 
idégivarna snabbare hittar oss och att innovationer 
snabbare blir till nytta för verksamhet och patient. 
SLL Innovation har idag över 100 ambassadörer 
inom hälso- och sjukvården. Under 2016 och 2017 
kommer vi utöka vårt nätverk för att nå ut till våra 
45 000 medarbetare i landstinget.
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Vi vet att de fl esta bra idéer utgår från verkliga behov. Vi vet också att medarbetare inom hälso- och sjukvården är idérika 
och kreativa. Många har kommit på smarta lösningar på praktiska problem som de stöter på i det vardagliga arbetet, ofta 
kanaliserade från patientens behov.

Från idé till produkt

Innovationsprocessen

Sekretessavtal

Idéblankett

Beslutsmatris

Marknadsanalys

Behovsverifi ering

Kommersialiserbarhet

Patenterbarhet

Prototyp

Etc.

Marknad

Innovatörsavtal

Idéfas
3 månader

Utvärderingsfas
3 månader

Projekt: Kommersialisering
6–12 månader

Fribrev

Projekt-fas

Koncept-test

Marknadsplan

Teknisk fi l

Pitch

Förbättrings-
sluss

SLL Innovation har byggt upp ett 
fram gångsrikt system för att omvandla 
medarbetarnas lovande idéer till nya 
innovativa och marknadsmässiga pro-
dukter som kan underlätta det dagliga 
arbetet och förbättra vården för patien-
terna. SLL Innovation är intresserade av 
att kommersialisera produkter som har 

ett tydligt användningsområde redan 
från början! 

Idéfas
Medarbetaren kommer till någon av 
SLL Innovations koordinatorer med 
en utvecklingsidé, som antingen kan 
vara en produkt eller en tjänst inom 

hälso- och sjukvården. Inledningsvis 
diskuteras under sekretess använd-
ningsområdet och hur idén är tänkt att 
fungera. Vid de första kontakterna tar 
vi ställning till om idén ligger inom SLL 
Innovations arbetsområde, hur stort be-
hovet är och vilken potential som fi nns 
att kommersialisera idén.
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– Det fungerar förvånansvärt bra 
och känns väldigt naturligt nu, 
säger Christian Thunborg, ansvarig 
för produktutveckling på SLL 
Innovation. Det blir en helt annan 
sak än att kommunicera över 
telefon. Nu känns det som att vi är 
i samma rum utan att vi behöver 
resa kors och tvärs i länet. 

Arbetsformen är utvecklad 
under 2014 och 2015 och det fi nns 
defi nitivt mer potential än man 
kan tro. 

– Vi får en tätare kontakt mellan 
sjukhusen där SLL Innovation verkar, 
säger Sebastian Törnfeldt, innova-
tionskoordinator på Södersjukhuset. 
Det här är ett nytt arbetssätt för oss 
som varit mycket framgångsrikt. 

På videokonferensmötena koor-
dinerar och samordnar vi arbetet  
och stämmer av med varandra  hur 
projekten framskrider.  På så sätt 
kan vi undvika att kunskap går 
förlorad eller att olika innovations-
kontor sysslar med liknande projekt 
utan att ta hjälp av varandra. Alla 
pågående projekt diskuteras och 
vi går även igenom inkommande 
förslag om samarbeten och pro-
duktutvecklingsidéer.  

Det är ett viktigt steg för 
innovationsarbetet i Stockholms 
läns landsting att alla enheter som 
arbetar med innovation kommuni-
cerar på en regelbunden basis, så 
att man kan samarbeta väl och lära 
sig av varandra.

SLL Innovation samarbetar med en mängd organisationer både 
inom och utanför Stockholms län. För att koppla ihop de olika 
innovationskontoren som fi nns på Danderyd, Södersjukhuset 
och Södertälje sjukhus samt Innovationsplatsen på Karolinska 
sjuk huset i Huddinge har man de senaste åren utvecklat ett väl 
fungerade system för videokonferens. 

Tätare kontakt kring 
idéer med video

Utvärderingsfas
SLL Innovation utvärderar idén på olika 
sätt där bland annat en omvärldsanalys 
genomförs. Vi undersöker om produkten 
är unik på världsmarknaden, om den är 
hälsoekonomiskt gångbar, samt att den 
inte inkräktar på befi ntliga patent. Om 
innovatören efter förstudiefasen vill att 
SLL Innovation ska driva idén vidare 
mot kommersialisering, stiftas ett avtal 
mellan parterna, bland annat gällande 
upphovsrätt, royalty och sekretess. 
Alternativt kan idégivaren driva sin idé 
på egen hand och starta ett företag. Då 
skrivs ett fribrev där idén friskrivs till 
idégivaren. Oavsett hur man vill gå vidare 
står SLL Innovation till tjänst, under 
sekretess.

Projekt och kommersialisering
Tillsammans med SLL Innovations 
produktutvecklare och eventuellt andra 
externa aktörer tar vi fram en prototyp. 
Därefter görs ett ställningstagande 
utifrån verksamhetens IPR-strategi, 
vilken form av immaterialrättsligt 
skydd (patent, designskydd etc.) som 
bör säkerställas, samt vilka nödvändiga 
kliniska utvärderingar och tester som 
bör genomföras. Nästa steg är att SLL 
Innovation tar fram en marknadsplan, 
samt bedömer prissättningen av det 
färdiga konceptet, för att kunna genom-
föra en säljpitch. Där kan intresserade 
företag erbjuda sig att slutligen om-
vandla konceptet till en marknadsfärdig 
produkt. Produkten kan sedan köpas in 
av sjukvården där den kommer till nytta 
och bidrar till en bättre och säkrare 
vård, vilket är hela syftet med SLL 
Innovations verksamhet.

Pågående videokonferens mellan Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
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Idéer som genomgått utvärderingsfas 
under 2014 och 2015

Idéerna kommer från många olika delar av hälso- och sjukvården. 
Läs mer om innovationsprocessen och den utvärderingsfas som våra idéer 

går igenom på sidan 6. Nedan visas ett diagram över de 183 projekt 
som SLL Innovation har arbetat med under perioden.

33

28

20
19 19

17
16

13

10
8

Intern-,hjärt- 
och njur medicin

Primär- och 
hem sjukvård

Generell, 
över  gripande

Admin 
och KTC

Ortopedi 
och röntgen

Rehab och 
geriatrik

Anestesi-och 
intensivvård

Kirurgi och 
urologi

Akutsjukvård Kvinno sjukvård 
och förlossning

Idéer från medarbetare
Vi vet att våra medarbetare är källan till innovation. SLL Innovations utmaning 

är att inspirera och få medarbetarna att tro på sig själva. Vår önskan är att de 

på ett självklart sätt tar med sig sin kreativa sida till jobbet varje dag för att vara 

med och skapa behovsdriven innovation kopplat till hälso- och sjukvården. 

Här visas ett urval av projekt som SLL Innovation har arbetat med.
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Alis operationshake
Ali Al-Husseinys lambåhake är ett operationsinstrument som används vid bland annat bröstplastik. Ali fi ck 
hjälp med sin produkt efter att han sökt upp SLL Innovation på Södersjukhuset med en skiss och en idé.

Operationshaken är ergonomiskt ut-
formad, och tillåter operationsassisten-
ten att lyfta undan hud med bara en 
hand eller ett par fi ngrar, vilket minskar 
belastningen i händerna hos sjuksköter-
skan samtidigt som det ger förbättrad 
sikt för kirurgen. 

– Det har inte funnits något liknande 
instrument tidigare, säger Ali, som till 
vardags jobbar som kirurg på Söder-
sjukhuset och numera används haken 
vid bröst- och plastikoperationer.

Innovationskoordinator Karin 
Bäckström har hjälpt till att ta fram en 

prototyp utifrån Alis skiss och agerat 
länk mellan Ali och Stille AB, som pro-
ducerar och distribuerar haken. Under 
kirurgveckan i augusti 2015 visades 
starkt intresse för Al-Husseinys lambå-
hake, som nu fi nns ute till försäljning. 

Idéer från medarbetare
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Efter 20 års arbete inom vården hade 
Ylva Ryngebo tröttnat på produkter som 
inte fungerade tillfredställande. Hon 
var frustrerad över små problem som 
egentligen borde vara enkla att lösa. Till 
exem pel användes tejpmarkeringar för 
att säkerställa positionen i en röntgen-
bild, en metod som varken var hygienisk 
eller praktisk. Frustrationen ledde till 
att hon utvecklade ett helt nytt märk-
system, Easymark Dx-Sin, som idag an-
vänds i stora delar av norra Europa. Ylva 
hade dock inte en tanke på att försörja 
sig som uppfi nnare och jobbade länge 
parallellt som sjuksköterska. 

Har man väl kommit med en upp-
fi nning kommer man dock ofta på fl era. 

Det var när hon kom på idén med en 
kompressionsutrustning, MID Comp, 
som kan minska stråldosen till patien-
terna med upp till 50 procent, som hon 
kom i kontakt med SLL Innovation.  De 
har varit ett stöd vid utformandet av  
allt från manualer till riskanalyser för 
hennes olika produkter. 

 – Utan dem hade jag inte kommit 
någonstans med det här. Det betyder 
allt att ha någon som tror på en, och som 
fortsätter att fi nnas där även efter den 
första startsträckan när man kommit 
på en idé. 

De tre viktiga K:na
Ryngebo beskriver sig själv som en 
kreativ praktiker, som fått uppfi nnings-
rikedom och ingenjörskonst med sig i 
generna. Trots det menar hon att själva 
uppfi nnandet är en försvinnande liten 
del av allt som krävs för att få en produkt 
att fungera på marknaden. Det är inte 
bara att ta fram en produkt, det handlar 
mycket om att få ut den till en marknad. 
Förutom passion och envishet behövs de 
tre viktiga K:na – Kompetens, Kapital 
och Kontakter. 

–SLL Innovation kan hjälpa till och 
fi nnas till hands med allt från kontakt-
nät till CE-märkningsstöd. 

Ylva Ryngebo har växt in i rollen som 
entreprenör men ser sig fortfarande i 
första hand som sjuksköterska, i andra 
hand som uppfi nnare och sist som 
företagare. Hon hinner nästan inte alls 
med att jobba med marknadsföring, 
utan än så länge får uppfi nningarna tala 
för sig själva och nå ut genom hörsägen. 

En av kärnverksamheterna inom SLL 
Innovation är att ta tillvara på idéer 
från medarbetare och att ta fram 
produkter som bygger på verkliga 
behov. Ylva Ryngebo arbetade som 
röntgensjuksköterska när hon kom 
till SLL Innovation med sina första 
idéer. 2006 blev hon årets svenska 
kvinnliga uppfi nnare och var den 
första kvinnan att ta emot stipen-
dium ur Margaretafonden. Nyligen 
fi ck hon motta ett prestigefullt pris 
för kvinnliga europeiska uppfi nnare, 
och hon uppmärksammas sedan 
länge internationellt.

MID-Comp kompressionsanordning anpassad för digitala röntgenbord.

Ylva – entreprenören 
med passion för vård

Idéer från medarbetare



1111

Genom läkare och sjuksköterskor och 
bl.a. Siemens Healthcare som jobbat 
med hennes produkter har hon även 
nått ut internationellt. SLL Innovation 
har hela tiden funnits med som ett stöd 
och bidragit med sitt nätverk.

Gör hela produktutvecklings-
arbetet själv
2013 mottog Ylva Ryngebo det prestige-
fyllda EUWIIN priset som Europas 
kvinnliga innovatör. Hon har nyligen 
föreläst i London och olika förslag 
om föreläsningar och samarbeten har 
strömmat in i kölvattnet efter priset. 
Hon gör dock fortfarande allt själv och 

samarbetar inte med ingenjörer eller 
produktutvecklare. Först väldigt sent i 
processen kan hon ta hjälp för att exem-
pelvis rita upp något i CAD, ofta efter en 
fysisk modell i papp, ståltråd eller trä. 

De senaste tre åren har hon job-
bat heltid med sitt företag, Medical 
Innovation Design, men hoppar ändå 
in som röntgensjuksköterska då och då. 
Mycket för att hon älskar det och saknar 
patienterna, men också för att behålla 
kontakten med golvet.  

– När man inte jobbat med något 
själv missar man lätt detaljer och 
rutiner som är grundläggande för att 
utveckla en bra produkt. 

” När man inte jobbat 
med något själv missar 
man lätt detaljer och 
rutiner som är grund-
läggande för att ut-
veckla en bra produkt”

– SLL Innovation har varit ett 
stöd i innovations processen. Det 
betyder allt att ha någon som 
tror på en och som fortsätter att 
fi nnas där även efter den första 
startsträckan när man har kommit 
på en idé, säger Ylva Ryngebo.

Ylva Ryngebo arbetade som röntgensjuksköterska när hon kom till 
SLL Innovation med sina första idéer.

Idéer från medarbetare
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– JAG VILLE TA FRAM ett undersöknings -
instrument som underlättar diagnostik 
och behandling för mina patienter och 
som är designat för att vara lätt att ta 
med sig och förstå sig på. Jag vågade 
satsa på att utveckla min idé eftersom 
jag fi ck möjlighet att utveckla mina för-
sta prototyper hos SLL Innovation och 
kunde testa om min idé hade bärighet, 
säger Elisabeth, som förutom läkare är 
disputerad i gynekologi och obstetrik.

Eftersom hon jobbade som gyneko-
log på Danderyds sjukhus fanns SLL 
Innovation nära till hands. 

– Det har varit ett stort stöd att 
diskutera idéer och utveckla prototyper 
med dem.

Tanken med Gynocularet, som 
fungerar som ett mobilt minimikroskop, 
är att det både ska vara tillräckligt litet 
att bära med sig i fi ckan, sladdlöst och 
billigt nog att distribuera i utvecklings-
länder och unga demokratier. På sikt 
kan det ersätta äldre instrument, som 
ofta är stora, klumpiga och dyra att köpa 
in, även inom Stockholms läns lands-
ting.

Innovativ journalföring 
med mobiltelefon
Elisabeth Wikström Shemer är för 
närvarande i Indien och arbetar med ett 
större donationsprojekt. Arbetet går ut 

på att utbilda läkare i Indien och sjuk-
sköterskor i Bangladesh för att de ska 
kunna använda undersökningskitet som 
hon har tagit fram. I det ingår dels 
Gynocularet men också ett journalsys-
tem för mobiltelefon som Elisabeth ut-
vecklat. Verktyget utgår från de verkliga 
behoven på plats och gör att läkare som 
inte har tillgång till fasta datorer i sitt 
dagliga arbete kan få lika hög standard 
på journalföringen som hon själv när 
hon arbetar på Danderyds sjukhus. 
Elisabeth föreläser om Gynocularet och 
telemedicinpatientjournalen och hur 
man använder redskapen för att dia-
gnostisera och dokumentera livmoder-
halscancer.

Gynocularet bidrar till 
ökad jämställdhet
Tanken med produkterna är också 
att påverka och förändra utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är 
globalt sett en eftersatt grupp, och trots 
att det med enkla medel skulle gå att 
rädda många liv är kvinnosjukvården 
nedprioriterad. Många kvinnor världen 
över dör av graviditet, förlossning eller 
livmoderhalscancer. Att det är så många 
i utvecklingsländer som dör påverkar 
hela familjer, barnens möjlighet att gå i 
skolan, och i förlängningen den sociala 
strukturen i stort. Att satsa på sjukvård 

Förbättrar kvinnors hälsa 
– i hela världen
Bara fem procent av kvinnorna i världens utvecklingsländer genomgår en undersökning för cellförändringar, 
och när sjukdomen väl upptäcks är det ofta för sent. Elisabeth Wikström Shemer arbetade som gynekolog 
på Danderyds sjukhus när hon fi ck idén till Gynocularet: ett smidigt och enkelt undersökningsverktyg för att 
upptäcka cellförändringar på livmoderhalstappen. 

” Jag vågade satsa på 
att utveckla min idé för 
att jag fi ck möjlighet 
att utveckla mina 
första prototyper 
hos SLL Innovation”

Utbildning i hantering av gynocularet.

Idéer från medarbetare
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för kvinnor är ett led i att höja deras 
status i samhället. Det är bara en av 
alla anledningar till att det är så viktigt 
att utveckla metoder och produkter 
som kan få fl er att överleva. 

Huvudsyftet för Elisabeth är att nå 
ut till så många patienter som möjligt, 
och det är grundbulten i både journal-
systemet och Gynocularet. Läkare ska 
enkelt kunna fi nnas på plats och ha 
tillgång till livsnödvändig utrustning 
för att kunna rädda så många liv som 
möjligt.

Att det feministiska perspektivet är 
viktigt i hennes arbete syns även i hen-
nes kommande projekt.

– Vi har precis lanserat en ny mjuk-
vara i USA: eTestify, för dokumentation 
av skador hos patienter som utsatts 
för sexuellt våld. I USA sker det 1,39 
miljoner våldtäkter per år och vi kan 
fylla en funktion med våra speciella 
dokumentationsmöjligheter med direkt 
bild integrering i journalen. Vi har fått 
väldigt bra respons och ser fram mot 
2016! 
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Gynocular är ett 
undersöknings-
verktyg för att 
upptäcka cell-
förändringar på 
livmoderhals-
tappen.

Tanken med produkterna är också att påverka och förändra utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är globalt sett 
en eftersatt grupp, och trots att det med enkla medel skulle gå att rädda många liv är kvinnosjukvården nedprioriterad.

Idéer från medarbetare



Tamigo
En idégivare från akutmottagningen på Danderyds sjukhus sökte upp SLL Innovation 
därför att de hade problem med sitt system för personalbemanning, som var 
ineffektivt och ålderdomligt. Nu fi nns ett samarbets avtal mellan Danderyds sjukhus 
och företaget Tamigo, som tillhanda håller webbaserade lösningar för 
schema läggning och bemanning.

Tidigare sköttes bemanningen på 
akut mottagningen via en kalender som 
fanns på avdelningen, samt lappar upp-
satta på dörren till bemanningskonto-
ret. Det var ineff ektivt och förvirrande, 
och när en person på avdelningen fi ck 
en idé om hur detta kunde förenklas 
sökte han upp SLL Innovation. Efter att 
problemfrågan hanterats blev det tyd-
ligt att en digital lösning var nödvändig.

SLL Innovation har skött kommu-
nikation och administration under 
utvecklingen av applikationen, som 
är skräddarsydd för akutens behov. 

Provuppställningen av den nya tjänsten 
är avslutad och den behöver i dagsläget 
utvecklas ytterligare. Appen sparar 
mycket arbete för bemannings per so-
nalen, och kommer i framtiden 
också att medföra att man exempel-
vis snabbt kan hitta en ersättare vid 
sjukdom, något som i förlängningen 
underlättar för perso nalen och för-
bättrar patient säkerheten.

Flera avdelningar på Danderyds 
sjukhus är nu intresserade av att införa 
applikationen för att eff ektivisera 
bemanningen. 

Kangoofi x
Nya riktlinjer i Stockholms läns landsting innebär att alla nyfödda barn ska 
transporteras på förälderns mage vid ambulansfärd. Pär Johansson, som 
jobbar som ambulanssjukvårdare, funderade på hur spädbarnen skulle 
kunna färdas säkert, och fi ck idén till Kangoofi x: en sele som spänns fast 
med hjälp av den vuxnes fyrpunktsbälte.

Pärs sambo arbetar på ett ortopedtek-
niskt företag och efter att han skissat på 
sin idé dröjde det bara fyra dagar innan 
han hade en färdig prototyp. Under 
hösten 2014 genomförde han en studie 
på selen, utvecklade prototypen och 
fi ck också möjlighet att fälttesta den i 
ambulans. 

När han kände sig redo för att gå 
vidare med sin produkt kontaktade Pär 
SLL Innovation på Södersjukhuset för 
att få stöd. Där fi ck han hjälp med risk-
analys och arbetet inför CE-märkning. 

Han fi ck också råd om patenteringspro-
cessen och hjälp med att söka kapital 
via Statens fi nansieringsbolag Almi. 
Idag är produkten patentskyddad och 
distribueras via ett stort medicintek-
niskt företag.

Kangoofi x används i fl era landsting 
i Sverige, samt i bland annat Norge, 
Danmark, Schweiz och Australien. 
Selen har också på fl era håll ersatt 
kuvöstransporter i ambulans, och Pär 
arbetar nu på en tillämpad modell som 
går att använda vid fl ygtransporter.

14

Idéer från medarbetare
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Snart kom de på idén att göra en app för 
mobiltelefon eller läsplatta som genom 
att läkaren knackar 4 ggr på skärmen 
räknar ut en hjärtfrekvens och visar den 
på displayen. SLL Innovation på Söder-
sjukhuset såg nyttan med produkten 
och beviljade förstudiemedel från Almi 

som gjorde att Susanna och Nicolas 
kunde göra en mock up för att få andra 
investerare att förstå idén. Landsting-
ens Ömsesidiga Försäkringsbolag  har 
satsat pengar och idag fi nns appen 
tillgänglig för sjukvården och appens 
funktionalitet har vidareut vecklats.

Tap 4 life
I sitt arbete med att rädda nyfödda barn behövde Nicolas Pejovic och Susanna 
Myrnerts Höök tillgång till en produkt som snabbt visade en hjärtfrekvens hos 
barnet, mycket snabbare än tillgänglig övervakningsutrustning. 

Idéer från medarbetare
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SLL Innovations företagstjänster
Våra företagstjänster är skapade utifrån de behov som vi upplevt att entreprenörer har 

i sin strävan att skapa innovativa produkter för en bättre vård i Sverige. Kontakten med 

den kliniska världen är snårig och svår att få till och där stödjer SLL Innovation närings-

livet genom att vara en nod in i vårdmiljön. Nedan ser du våra vanligaste tjänster. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer. 

Provuppställning
Vi arrangerar provuppställningar av 
CE-märkta produkter med fokus på 
utvärdering av produktens starka och 
svaga sidor kring dess användning i 
arbetsfl ödet på avdelning.

Innovation Crypt
För företag som vill utveckla sin 
aff ärsidé/produkt i samverkan med 
klinisk expertis. Ett brainstormingmöte 
arrangeras med representanter från 
företaget och aktuell klinik.

Stöd vid CE-märkning
Vi hjälper företag i sin CE-märknings-
process genom att kommunicera kring 
de ingående delarna i processen, samt 
peka på brister i de produkter som pre-
senteras för oss.

Klinisk prövning
Vi koordinerar kliniska prövningar 
av medicintekniska produkter genom 
att koppla ihop relevanta kliniker med 
företag som har nya och innovativa 
produkter.

Behovsöversikt
Vi stödjer entreprenörer att verifi era 
deras nya koncept genom att under 
sekretess diskutera lösningen på rele-
vanta avdelningar för att få input till den 
vidare produktutvecklingen.

Riskanalys
SLL Innovation hjälper till att söka reda 
på kompetens, samt assisterar företag 
i arbetet med att utföra en risk analys 
innehållande identifi kation och värde-
ring av de konsekvenser produkten kan 
medföra.

16
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Skinn från vildfångad torsk behandlas så 
att fi skcellerna rensas bort. Då återstår 
en produkt som består av kollagen och 
omega-3-fettsyror. Torskskinnet torkas 
och paketeras enligt en speciell metod. 
När det ska användas till en patient klip-
per man det till sårets storlek, blötlägger 
det i saltlösning i cirka 30-60 sekunder, 
placerar det på huden och lägger om med 
ett kompressionsförband. Torskskinnet 
fungerar som bindväv för den mänskliga 
vävnaden och kroppens celler växer 
efter hand in i fi skskinnets kollagen. 
Allt efter som läkningen framskrider 
absorberar kroppen fi skskinnsväven. 
Patienter som har gått med svårläkta sår 
i fl era år kan bli hjälpta och deras sår kan 
läka på några veckor. 

Eftersom det nya såromläggnings -
materialet läker sår snabbare och mer ef-
fektivt än andra, kan man också spara in 
på material och arbetstid. Det innehål ler 
heller inget silver eller andra miljöför-
störande ämnen som annars är vanliga i 
förband som ska vara bakteriedödande.

SLL Innovation – en viktig 
länk till vården
Många företag har problem att nå in 
till sjukhusen med medicintekniska 
produkter. SLL Innovation kan då 
fungera som en viktig länk. Det gynnar 
små företag som annars kan ha svårt att 
komma in på marknaden.  Tanken är att 
vårdtagarnas behov hela tiden ska stå i 
centrum och att produkter som gynnar 
vården lättare ska komma in i vård kedjan. 

Torskplåstret produceras av ett is-

ländskt företag vars svenska kontakt pre-
senterade produkten för SLL Innovation. 
Såromläggningsmaterialet var då en 
färdigutvecklad produkt och SLL 
Innovation undersökte förutsättning-
arna för att genomföra en provuppställ-
ning på hudkliniken, Danderyds sjuk-
hus. Provuppställningen genomfördes 
med mycket lyckat resultat. Nästa steg 
är att sprida information om produkten, 
köpa in torskplåstret till hudkliniken 
och börja använda det i vården.

Torskskinnsförband
SLL Innovation arbetar mycket med att vidareutveckla idéer från medarbetare, men vi jobbar också mot 
företag som har utvecklat eller håller på att utveckla nya medicintekniska produkter som löser ett befi ntligt 
behov i sjukvården. Under 2015 har SLL Innovation genomfört en provuppställning av ett såromläggnings-
material bestående av specialpreparerat torskskinn som hjälper till vid läkning av svårläkta sår.

SLL Innovation har under 2014 och 2015 gett stöd 
till 84 företag, en översikt visas i diagrammet.    

Företagstjänster
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Företaget bakom produkten heter Robyn 
Robotics och SLL Innovation har varit 
ett stöd i den kliniska utvärderingen 
och riskanalysarbetet. Grundläggande 
i uppfyllandet av de medicintekniska 
direktiven är att på ett strukturerat 
och tydligt sätt kunna redogöra för 
en produkts nytta i förhållande till de 
risker som fi nns förknippade med den. 

Nyttan måste alltid överväga riskerna! 
Börjar man som utvecklande företag 
inte i denna ände så fi nns risken att man 
lägger ner stora resurser på en till synes 

bra idé, men som vid närmare under-
sökning saknar tillräcklig klinisk nytta, 
eller är förknippad med alltför kompli-
cerade risker i dess användning.   

JustoCat
JustoCat är en interaktiv mjuk robot-
katt i naturtrogen storlek, som kan 
användas som instrument för ökad 
interaktion, ökat välbefi nnande 
och minskad oro och stress i vården 
av personer med demens i ett sent 
skede av sjukdomen, samt även för 
personer med svårare intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

Företagstjänster

iCellate
SLL Innovation är ofta med i uppstartsfasen av en produkt eller tjänst. 2011 började några forskare på 
Karolinska Institutet i Stockholm att utveckla ett instrument som skulle göra det möjligt att detektera 
cancerceller i ett blodprov. Idag är produkten redo för marknaden, och ska CE-märkas i början av 2016.

Forskarna bakom iCellate, tidigare 
Liquid Biopsy, har utvecklat en metod 
som identifi erar och separerar cancer-
celler från blodceller. Instrumentet 
detekterar cancerceller som sprids 
från en elakartad tumör, och gör dem 
tillgängliga för analys. Mycket tyder på 
att metoden skulle kunna ersätta eller 
åtminstone fungera som ett komple-
ment till en traditionell biopsi. 

De tekniska lösningarna till instru-
mentet växte fram efter att forskarna 
identifi erat ett kliniskt behov. När 
konceptet var färdigt var det svårt att 
veta vad som var nästa steg i processen 
för att nyttogöra produkten. Forskarna 
blev rekommenderade att kontakta SLL 
Innovation som sedan fungerade som 
ett värdefullt bollplank i uppstarts-

processen och kunde hjälpa till med 
information om hur hela processen från 
koncept till färdig produkt ser ut, samt  
vad som krävs för att fullfölja den. Tiden 
från forskningsresultat till ett färdigt 
instrument har varit extremt kort för 
projektet, bland annat tack vare bra 
nätverk och goda samarbetspartners.

– SLL Innovation fyller en väldigt 
viktig funktion, säger Christer Ericsson, 
doktor i molekylär cellbiologi och forsk-
ningschef på iCellate. De kan hjälpa 
till att accelerera processen och att 
överbrygga det glapp som fi nns mellan 
kliniska behov, forskare och ingenjörer. 
Det är viktigt att upprätthålla den kom-
munikationen så att patienternas behov 
kan bli tillgodosedda.  

iCellate, ett instrument som 
gör det möjligt att detektera 
cancerceller i ett blodprov.
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Den olagliga handeln med läkemedel är 
ett växande globalt problem, när falska 
produkter nu i allt större omfattning 
nästlar sig in i legala distributionsked-
jor. För att möta problemen behövs dels 
tekniska lösningar för säkrare läke-
medelsförpackningar, dels ett bättre 
samarbete mellan myndigheter och 
olika aktörer, både nationellt och glo-
balt. Detta inkluderar förbättrad kom-
munikation inom industriella nätverk 
av producenter, grossister och apotek, 
men även slutanvändaren – konsu-
menten – som behöver bli delaktig i 
säkerhetsarbetet.

Den unika konstellationen består av 
betydande aktörer i alla olika distribu-
tionsled (exempelvis Recipharm, SKL, 
GS1, Fresenius Kabi, Apotek Hjärtat). 
Projektet är unikt i sitt slag eftersom 
konkurrerande företag samarbetar 
mot det gemensamma målet att hitta 
nya innovativa lösningar som svarar 
mot förfalskningsproblematiken inom 
läkemedelsbranschen. Såväl fysiska 
säkerhetslösningar för förpackningarna 
såsom digitala verifi eringsmetoder som 
inkluderar patienterna, har skapats och 
utvärderas nu i projektets avslutande 
tredje fas.

Under 2015 genomfördes en prov-
uppställning med Servohandsken på 
Paramedicinska enheten vid Södertälje 
sjukhus. Projektet var ett samarbete 
mellan SLL Innovation, Södertälje sjuk-
hus och Bioservo Technologies AB och 
pågick under 12 veckor.

Olika patientgrupper inom reha-
bilitering och geriatrik fi ck prova att 
använda Servohandsken under ledning 
av sjukhusets arbetsterapeuter och sjuk-
gymnaster. Projektet avslutades med 
en utvärdering där personalen beskrev 
sina upplevelser av Servohandsken 
utifrån funktion, användarvänlighet 
och design.

– SLL Innovation har varit med i 
den ursprungliga framtagningen av 
Servohandsken och arbetar aktivt med 
att stötta användningen av innovationer 
i svensk sjukvård så att de kommer 

patienterna till del. Det här projektet 
kan ses som ett kvitto på att man arbe-
tar utifrån ett långsiktigt perspektiv och 
bedömt att det fi nns ett värde för sjuk-
vården, säger Tomas Ward, VD på 
Bioservo Technologies.

Greppförstärkande handske
Servohandsken utgör en ny typ av kraftförstärkande hjälpmedel som ger styrkan att 
greppa, hålla, lyfta och bära då användarens egen handkraft är svag.

Smedpack
SLL Innovation ingår som en av 34 medlemmar i ett om fattande Vinnova-fi nan-
sierat projekt för att skapa säkrare läkemedelsförpackningar. Projektet är skapat 
för att möta EU:s kommande krav på säkerhet i samband med läke medel. 

Företagstjänster
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Utveckling av verksamheten 
I linje med vårdens krav på ständig utveckling förnyar SLL Innovation sin verksamhet 

kontinuerligt. På följande sidor lyfts några initiativ fram som startats för att tillgodose 

behov inom olika områden. Bland annat etablerande av innovationskultur på Södertälje 

sjukhus, uppstart av utbildningsseminarier kring ”patientsäkra appar”, innovations-

certifi ering av kliniker samt mycket annat i mötet med framtiden!
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En viktig del i arbetet med miljöpris-
bidragen är att systematiskt hitta 
nomineringar med stor utvecklings- och 
spridningspotential. Annette Alkebo 
är innovationskoordinator med in-
riktning på miljöfrågor. Annette har 
lagt mycket fokus på att bearbeta SLL 
Innovations beslutsmatris så att den 
gäller även miljöinnovationer vilket har 
eff ektiviserat processen. Hon besökte 
de olika idégivarna för att starta arbetet 
att följa upp och sprida idéerna. Miljö-
arbete bygger ofta på innovation, det gör 
därför skillnad att SLL Innovation fi nns 
på plats för att hjälpa till att utveckla 
projekten och att förmedla budskapet vi-
dare. Genom att sprida kunskap mellan 
olika avdelningar i landstinget kan man 
göra stor nytta både ekonomiskt och 
miljömässigt.  

Överbliven medicin
På de fl esta sjukvårdsavdelningar inom 
landstinget fi nns överbliven medicin 
som måste kasseras eftersom den inte 
använts innan utgångsdatum. Det leder 

till stora mängder svinn vilket påverkar 
miljön både lokalt och i förlängning-
en globalt, då de fl esta mediciner inte 
tillverkas i Sverige. Ett av de nomine-
rade bidragen till 2014 års miljöpris 
var en databas som håller koll på vilka 
mediciner som fi nns tillgängliga i ett 
gemensamt läkemedelsförråd, med 
syftet att minska mängden kasserade 
läkemedel. SLL Innovation har skapat 
förutsättningarna för att projektet ska 
kunna spridas med hjälp av information 
och framtagning av en metodbok, samt 
under hösten 2015 kunnat introducera 
det inom somatisk vård i Stockholms 
läns landsting. Dalens sjukhus använder 
idag systemet för att hantera och minska 
sina kassationer av läkemedel.  

Minskat dialysavfall
Ett annat bra exempel på ett innova-
tivt arbete kring avfall är Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solnas hemodi-
alysmottagning, A14. Mottagningen har 
infört en rutin som lett till att avfallet 
från dialyser kan minskas med 2500 kg 

under ett år. Rutinen har kunnat 
användas på andra sjukhus som exempel 
i upphandlingskraven för nya dialys-
maskiner.

Batteridrivet fartyg 
blev årets vinnare
Det nominerade bidrag som vann Miljö-
priset 2015 är SL:s batteridrivna fartyg. 
Idag trafi kerar elfartyget, som är världs-
unikt och vars batterier laddas med 
miljöel, en pendelbåtslinje i Stockholm. 
Målet är att med SLL Innovations hjälp 
sprida information om projektet och att 
utöka det.

Avisning av pendeltåg
Ytterligare ett av årens miljöprisbidrag 
är metoden för avisning av pendeltåg 
vid Älvsjö depå. Tidigare värmdes 
hela depån upp, vilket gjorde att ingen 
kunde arbeta i lokalen när avisningen 
pågick. Nu styrs varmluften av bälgar 
som begränsar värmen till området som 
behöver avisas, vilket också påverkar en-
ergiförbrukningen i en positiv riktning. 

SLL Innovation och Miljöpriset
Med en nyinrättad tjänst som innovationskoordinator för miljöfrågor, i ett samarbete mellan SLL Innovation och 
SLL Miljö, har landstinget möjligheten att följa upp och ta tillvara några av de projektbidrag som strömmat in till 
Stockholms läns landstings nyinstiftade miljöpris.  Att sträva mot att nå landstingets miljömål är en del av syftet. 
Att föra vidare kunskap om miljö och innovation, ändra tankesätt och sprida idéer, är ett annat. 

Minskat dialysavfall. Landstingets batteridrivna pendelbåt vann 
miljöpriset 2015.

Minskad kassation är syftet med 
den databas som nominerades.

Utveckling av verksamheten
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Innovationsfonden
Efter ett beslut i landstingsfullmäktige i december 2014 instiftades en innovationsfond i Stockholms läns landsting. 
Fonden uppgår till 10 miljoner kronor per år, och alla som arbetar inom landstingsfi nansierad hälso- och sjukvård kan 
ansöka. Under 2015 inkom totalt 226 ansökningar som SLL Innovation hanterade i en noggrann beslutsprocess.

Utveckling av verksamheten

SLL Innovation har i uppdrag att 
administrera ansökningarna och har 
utvecklat metoder för kommunikation, 
utlysning, ansökningsprocess och upp-
följning av utdelade fondmedel.

Fonden ska stimulera och uppmuntra 
till nyskapande lösningar inom hela 
landstingets hälso- och sjukvårdsverk-
samhet oavsett om det gäller en produkt, 
tjänst eller helt enkelt en idé som löser 
ett problem. SLL Innovation har aktivt 
arbetat med att nå ut till de grupper 
som inte vanligtvis söker pengar eller 
är vana att projektera och har hela tiden 
funnits tillgängliga för att svara på frå-
gor om ansökningsförfarandet.

I maj 2015 skedde den första ut-
lysningen som resulterade i 120 

ansökningar. Efter ett noggrant för-
arbete och ett första urval har en 
beslutsgrupp med bred kompetens från 
medicin, teknik och innovationsområ-
det valt att dela ut pengar till 32 olika 
projekt. En andra utlysning skedde i 
oktober 2015 och inbringade 106 nya 
ansökningar. 

Nedan följer några exempel på 
projekt som fått fi nansiering

• Intensivvårdsavdelningen på 
Danderyds sjukhus har blivit tilldelade 
pengar för att påbörja arbetet med att 
skapa en funktion som omvårdnadskon-
sult på anestesin under jourtid. Tanken 
är att en senior sjuksköterska ska fi nnas 

som stöd till vårdavdelningen när 
utbildningsledare och chefer inte fi nns 
på plats.

• Under sommaren 2015 har en två -
veckors pilotstudie med obemannade 
luftfarkoster utrustade med hjärtstar-
tare genomförts i Stockholms skärgård. 
Tanken är att drönarna ska fungera som 
ett komplement till ambulanssjukvår-
den på svårtillgängliga platser, då det 
är viktigt att hjälpen anländer fort vid 
ett eventuellt hjärtstopp. Studien har 
kunnat genomföras tack vare pengar 
från innovationsfonden och drönarna 
har testats under olika geografi ska 
och meteoro logiska omständigheter 
för att under söka de tekniska förutsätt-

Appen Asthmatuner ansluts till en portabel spirometer för att mäta patientens lungfunktion.
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ningarna och optimera funktionali-
teten. 

• HiBalance är ett träningsprogram 
som förbättrar gång- och balansför-
mågan hos patienter med Parkinsons 
sjukdom. Projektet har tilldelats pengar 
för att utveckla den digitala tjänsten 
och sprida den till patientorganisatio-
ner och fysioterapeuter.

• Långvarig nacksmärta till följd av 
whiplashvåld är ett vanligt problem 
hos vårdtagare i Stockholms läns 
landsting. Innovationsfondens projekt-
medel stöder arbetet med att utveckla 
en produkt för träning i Virtual Reality 
vid långvarig nacksmärta.  

• Strukturerad utbildning i gipsteknik 
för all vårdpersonal kan öka kunskapen 
och minska antalet felaktiga gipsningar 
drastiskt. På Södersjukhuset fi nns nu 
ett patenterat träningsredskap och syf-
tet med projektet är i förlängningen att 
förankra utbildningen och behovet av 
träning hos personalen även på andra 
sjukhus.

• Appen Asthmatuner ska fungera 
som ett komplement inom astmasjuk-
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Virtual Reality vid långvarig nacksmärta.

Drönare med hjärtstartare, ska fungera som ett komplement till ambulanssjukvården
på svårtillgängliga platser.

vården. Appen ansluts till en portabel 
spirometer för att mäta patientens 
lungfunktion. Mätningen tillsammans 
med information som patienten själv 
rapporterar ligger sedan till grund för 
en individuell behandlingsrekommen-
dation. Projektet har tilldelats pengar 

för att utveckla och utvärdera funk-
tionen samt etablera Asthmatuner i 
sjukvården. Under hösten tilldelades 
projektet även Stockholms stads 
innovationsstipendie i kategorin 
Life Science.
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En av anledningarna till uppstarten var 
ett behov som uppstod när den plane-
rade nedläggningen av AstraZenecas 
forskningsenhet i Södertälje blev känd. 
Projektledare för satsningen är Elin 
Hedbrandh från SLL Innovation. 

Initialt byggdes en enhet, som skulle 
omfatta Utveckling och Innovation upp 
med Karin Hanaeus från Södertälje 
sjukhus som chef. Sedan startade 
rekryteringen som har varit en viktig 
del i uppstartsprocessen. På Södertälje 
sjukhus fi nns nu två innovationskoor-
dinatorer: Pia Jonsson, som är intern-

rekryterad och Peter Rodmalm som 
kommer från AstraZeneca. All personal 
på sjukhuset, från ledning till medarbe-
tare, har varit väldigt motiverade!

Ett första steg i arbetet var att se över 
strukturen som fanns på plats och att 
undersöka hur innovationsarbetet på 
bästa sätt kunde integreras i verksam-
heten. Det har hela tiden varit viktigt att 
utgå från befi ntliga behov på sjukhuset.

Arbetet har också till stor del gått ut 
på att sprida kunskapen om hur man 
jobbar med innovation inom sjukvård 
och off entlig verksamhet och en viktig 

uppgift har varit att förmedla att alla 
medarbetare får komma med sina idéer. 
Givna innovatörer och personer 
som är högt uppsatta i strukturen 
kommer kanske oavsett att söka upp 
avdelningen, men genom att fi nnas på 
plats vid arbetsplatsträff ar och hålla i 
olika innovationsworkshops har SLL 
Innovation nått ut till alla avdelningar, 
och de fl esta inom personalen känner nu 
till innovationsavdelningen och vad den 
arbetar med. 

Tre år är en väldigt kort tid och det 
har funnits en oro bland personalen 

Stor satsning på innovation i 
Under de tre senaste åren har SLL Innovation arbetat med att starta upp en innovationsplattform på Södertälje sjukhus, 
efter ett beslut från Stockholms läns landsting. Projektet har nu fått vidare fi nansiering och kommer att fortlöpa med en 
lokal chef som också är ansvarig för utvecklingsenheten på Södertälje sjukhus. 

Illustrationen visar Nya Södertälje 
sjukhus som kommer att stå helt 
klart 2018. 

Utveckling av verksamheten
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Södertälje
kring vad som händer när satsningen 
är slut. Därför har ett av målen varit 
att bygga upp en stabil struktur och en 
långsiktig verksamhetsplan som kan 
fortlöpa även när projektet är avslutat.  
SLL Innovation har lyckats genomföra 
en stark etablering, från toppen till 
botten, med information och kommu-
nikation som grundstenar.  

Själva strukturen för enheten, 
mallar för avtal, samt kompetens kring 
processarbete fanns redan från SLL 
Innovations kansli och ledningsgrupp, 
men under de här tre åren har en helt 
ny enhet, uppbyggd från grunden, 
etablerats på Södertälje sjukhus. 

Mer om innovation i Södertälje  →

Pia Jonsson, innovationskoordinator på SLL Innovation, 
har sedan april 2015 arbetat tillsammans med en geri-
atrisk mottagning på Södertälje sjukhus. Syftet är att 
skapa vardagsinnovation, det vill säga det som vi kan för-
ändra direkt i vår vardag genom att ge förutsättningar för 
inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare. 

Tydliga mål, en gemensam värdegrund, en vision 
och aktiva beslut gör det möjligt att skapa en öppen och 
tillåtande arbetsmiljö där alla kan komma med idéer och 
påverka i vardagen.

Hela arbetsgruppen, från läkare och sjuksköterskor till 
kurator och arbetsterapeut har jobbat tillsammans med ett 
nytt arbetssätt där allas kompetens kommer till använd-
ning.  Särskilt viktigt är det att fokusera på ledarträning, 
menar Pia. Ett inkluderande ledarskap innebär att man 
tillhandahåller ramarna för arbetet snarare än detaljerade 
planer, och att man låter medarbetarna ta plats och själva 
medverka till innehållet. Det är viktigt att lämna utrymme 
för problemlösning till personalen. Alla medarbetare är 
möjliga innovatörer, och de som är närmast behoven har 
ofta de bästa lösningarna. 

Arbetet har letts av två externa konsulter som coachat 
och handlett. De har också utbildat Pia för att hon ska fort-
sätta driva arbetet på andra enheter inom Stockholms läns 
landsting. Genom arbetet med vardagsinnovation har SLL 
Innovation på Södertälje sjukhus breddat innovations-
begreppet till att omfatta nya tjänster och nya arbetssätt. 
Framtiden innehåller komplexa utmaningar för vården 
och det är viktigt att det fi nns metoder för att ta tillvara all 
den kompetens som fi nns bland personalen. 

En kultur som 
gynnar vardags-
innovationer
En hierarkisk miljö är ingen bra grogrund för nya 
idéer. Därför har SLL Innovation på Södertälje 
sjukhus arbetat aktivt med att skapa en tillåtande 
miljö som främjar ny tänkande och bidrar till en 
öppen innovationskultur.

Utveckling av verksamheten
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Användarcentrerad design är ett 
begrepp som används för att beskriva 
en designprocess i fl era steg, som utgår 
från användarens behov och kan med-
verka till att utveckla nya lösningar och 
tjänster genom att sätta sig in i männ-
iskors upplevelser. 

Användarcentrerad design, eller 
tjänstedesign som det också kallas, är 
en kvalitativ metod som passar för att 
bearbeta komplexa problem. Eftersom 
vården generellt är en komplex organi-
sation, lämpar sig metoden särskilt väl 
för att analysera vårdprocesser. 

Maria Udén, som tidigare jobbat 
med innovationsledning på KTH, har 
under hösten lett ett projekt utifrån 
användarcentrerad design på en 
endoskopi  mottagning på Södertälje 
sjukhus. Arbetsgruppen har tillsam-
mans försökt att ta reda på det verkliga 
problemet bakom exempelvis långa 
kötider, hela tiden med patienternas 
behov i fokus. 

–Det är ett nytt angreppssätt för vården, 
säger Maria, då det handlar mycket om 
att ta ett steg tillbaka och titta på hela 
kontexten, men också om att våga göra 
och testa. Iterera hela tiden, det vill säga 
försök och gör om när det inte blir rätt.  

Under hösten har ett team med 
studenter från KTH Open Lab utfört 
ett tjänstedesign-projekt tillsammans 
med fysioterapeuterna på hjärt- och 
lungrehabiliteringen på Södertälje 
sjukhus med fokus att öka patientens 
delaktighet. Djupintervjuer har gjorts 
med patienter och projektet har blivit 
mycket lyckat. Det har bland annat 
resulterat i ett planeringsverktyg som 
gör rehabprocessen tydlig för patienter-
na och tester av verktyget kommer att 
ske under våren 2016. Kliniken har lärt 
sig mycket och vill fortsätta att arbeta 
med metodiken framöver. Målet är att 
jobba fram nya metoder för att skapa 
bättre tjänster för både vårdtagare och 
personal. 

För att innovationer verkligen ska vara 
behjälpliga inom sjukvården gäller det 
också att ta reda på de verkliga behoven. 
Vanliga fall olyckor hos inlagda patien-
ter kan leda till skador som tar lång tid 
att läka, med stort obehag för patienten 
samt en ökad kostnad för sjukhuset som 
följd. Under Innovationens dag, som 
SLL Innovation arrangerade i Södertälje 
i maj 2015, höll Maria Udén och Elin 
Hedbrandh en workshop om fallpreven-
tion. Under tre timmar arbetade läkare, 
undersköterskor, sjuksköterskor och 
verksamhetsutvecklare tillsammans 
för att analysera och på djupet försöka 
förstå olika händelser utifrån patien-
tens perspektiv. Genom att omdefi niera 
problem blir det möjligt att hitta ny 
kunskap och börja testa olika proto-
typer. I nuläget jobbar en arbetsgrupp 
vidare med att testa olika lösningar på 
problemen.

Utveckling av verksamheten

Tjänstedesign skapar värde i vården
Under 2015 har SLL Innovation startat upp ett projekt inom patientnära tjänsteinnovation. Målet är att skapa större 
förståelse för utveckling inom vården utifrån ett patientperspektiv, och under året har fl era olika projekt som utgår 
från användarcentrerad design startats upp på Södertälje sjukhus.
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En av anledningarna till att det är vik-
tigt att vara närvarande på APT-möten 
och organisera workshops och innova-
tionsdagar är att många nya idégivare 
dyker upp.  

Tanken är att inspirera och att visa 
på möjliga innovationer snarare än att 
bara informera. Tillgängligheten är vik-
tig, både att fi nnas på plats på sjukhuset 
så att idégivarna kan komma förbi, men 
också att innovationskoordinatorerna 
rör sig ute i verksamheten. 

När någon kommer med en idé eller 
möjlig lösning på ett problem är det 
första som händer att båda parter skri-
ver under ett sekretessavtal. Sedan kan 
SLL Innovations koordinatorer hjälpa 
till att lyfta fram idén och fi nnas där 
som en samtalspartner.

– Det är väldigt tillfredställande att 
följa utvecklingen, säger Peter. Idéerna 
uppstår alltid ur ett behov, och ibland är 
idén unik. Det kan vara svårt att tro på 
sin idé och att se någon gå från att vara 
lite osäker till att verkligen gå in för den, 
börja marknadsföra, och kanske funde-
ra på att starta företag, är fantastiskt. 
Alla är möjliga innovatörer, och det är 
viktigt att vi tar tillvara på all kompe-
tens som fi nns.

Från början fungerade SLL Innovation 
som en länk mellan vården, vårdperso-
nalens idéer och olika företag, men nu 
hör även personal inom vården av sig 
och frågar efter specifi ka produkter som 
kan hjälpa till med olika problem. 

På Södertälje sjukhus innovations-
avdelning fi nns nu också Stockholms 

läns landstings enda avancerade 3D-
skrivare.  Den kan skriva ut i en mängd 
olika material utifrån ritningar i CAD. 
Det gör att steget från idé till fast form 
blir mycket kortare och det blir enklare 
att visualisera produkten. Det kan i 
sin tur leda till nya tankar, idéer och 
utveckling av produkten. Att göra proto-
typer och att iterera är ett viktigt steg 
i designprocessen. 3D-skrivaren kan 
också användas till ren patient nytta, då 
den kan skriva ut komplicerade kom-
ponenter i medicinteknisk utrustning i 
biokompatibelt material.

Medarbetare med många idéer! 
Att SLL Innovations arbete på Södertälje sjukhus har bidragit till ett mer öppet och tillåtande klimat bland medarbe-
tarna har också lett till att fl er idéer till blivande produkter och tjänster når innovationsavdelningen. Peter Rodmalm 
och hans kollega Pia Jonsson fi nns på plats för att fånga upp idéerna och vara ett stöd i innovationsprocessen.

En workshop inom fallprevention hålls tillsammans med medarbetare inom olika professioner på Södertälje sjukhus.

Utveckling av verksamheten
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SLL Innovation har lett handlingspro-
grammet Innovationsupphandling som 
ingår i Innovationskraft STHLM. Det 
är inom ramarna för detta som metod-
boken tagits fram. Tidigare har det 
saknats riktlinjer för hur man ska gå 
tillväga vid upphandlingar för att på 
bästa sätt hitta in en ny produkt som 
möter behoven.

Metodhandboken beskriver i några 
enkla steg hur processen kan gå till och 
ger  förslag på olika avtal. Det är till 
exempel viktigt att beskriva ett behov 
och inte en specifi k produkt i sin krav-
ställning.

– Annars är det lätt att upphandlingen 
låser sig vid en specifi k produkt istället 
för att lösa ett problem, säger Morgan 
Lindhé, ansvarig för aff ärsutveckling 
och upphandling på SLL Innovation. 
Nu har vi en tydligare vägledning för 
innovationsupphandling än på många 
andra ställen. 

Metodhandboken bygger till viss del 
på Vinnovas process för innovations-
upphandling, men mycket av arbetet 
med boken har handlat om att söka upp 
olika aktörer för att ta reda på hur de 
har gått tillväga och ta del av deras avtal 
och processer. 

Styrkan med metodhandboken är att 
den är tydlig och pedagogisk. Den 
beskriver noggrant de olika stegen i 
en innovationsupphandling och ger 
exempel på hur andra aktörer jobbat på 
området. 

Handboken fi nns att ladda ned på 
SLL Innovations webbplats, och trots att 
den inte marknadsförts har den redan 
hämtats i hundratals exemplar. Den nya 
nationella Upphandlingsmyndigheten 
har nu ärvt uppdraget och erbjuder för 
närvarande en förenklad variant som 
delvis är hämtad från SLL Innovations 
metodhandbok. 

Metodboken
Stockholm ska år 2025 vara världens mest innovationsdrivna ekonomi. Att nämna innovation i samma andetag som upp-
handling är inte helt problemfritt. Man bör dock se upphandling som ett verktyg snarare än ett hinder och för att belysa 
detta skapade SLL Innovation under 2015 en metodhandbok för innovationsupphandling inom offentlig sektor. 

Behovs- och 
marknadsanalys

Behov 
uppstår

Avtal

Genomförande
av upphandling

Val av 
förfarande

Möjlighets-
sanalys

Innovationsvänlig
upphandling

Upphandling
av innovation

Utveckling av verksamheten

Samarbete med KTH
Björn Lovén är innovationskoordinator på SLL Innovation, stationerad på Danderyds sjukhus. Han fungerar 
också som KTH-koordinator och är en länk mellan Kungliga Tekniska Högskolan och SLL Innovation. 

– Det är roligt att arbeta med studenter då de alltid är engagerade och gärna vill göra något som är 
”på riktigt”, säger han. 

I juni höll SLL Innovation och KTH 
tillsammans i en kurs med ingenjörs-
studenter från hela Europa. Eleverna 
fi ck tillsammans göra en förundersök-
ning kring ett projekt, programmera 
och komma fram till olika lösnings-

förslag som höll väldigt hög kvalité.
SLL Innovation har generellt mycket 

kontakt med högskolan och förmedlar 
till exempel exjobb till studenter på 
KTH. Det är ovärderliga utbyten 
eftersom sjukvården får ta del av den 

tekniska kunskap som fi nns på KTH och 
studenterna får chans att applicera sina 
studier på riktiga projekt, enligt Björn.

På Danderyds sjukhus jobbade 
studenter från masterprogrammet inom 
medicinsk teknik just nu med ett projekt 

Bilden visar processen för innovationsupphandling. Metodboken fi nns att ladda ner på vår webbplats.
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Det råder i vissa fall en okunskap kring 
regelverk och riskhantering kring dessa 
produkter och många av de appar som 
tagits fram är föremål för så kall-
lad CE-märkning. CE-märkning är ett 
regelkrav som ställs av EU och som 
Läke medelsverket försöker efterleva för 
högsta möjliga patientsäkerhet i Sverige. 
Men eftersom regelverket kring It och 
e-hälso produkter är ganska nytt råder 
det till viss del en osäkerhet kring vad 
som gäller i denna fråga. Läkemedelsver-
ket kom ut med nationella riktlinjer 2014. 

SLL Innovation har under hösten 2015 
i samverkan med STING (Stockholm 
Innovation and Growth) och med stöd av 
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen 
etablerat ett forum tillsammans med ett 
antal konsulter inom medicinsk teknik 
och e-hälsa. Detta för att stärka kunska-
pen kring dessa frågor och erbjuda ett 
stöd vid riskutvärdering och CE-märk-
ning av den här typen av produkter. 
På detta sätt kan sjukvården i större 
utsträckning försäkra sig om att de nya 
eff ektiva system som börjar användas 
ute på klinikerna också uppfyller alla de 
krav som ställs av våra myndigheter.

Patientsäkra appar
Allt fl er appar börjar användas inom vården i Stockholms läns landsting. Nya versioner kommer 
ständigt, både genom egna initiativ till utveckling från medarbetare men också från företag som 
bildats kring en idé från vården, exempelvis Diabetes Tools och Tamigo bemanningsapp. 

Utveckling av verksamheten

på nationellt respirationscentrum som 
ska vara klart till sommaren 2016. 

Än så länge sysslar Björn Lovén mest 
med olika projekt och samarbeten mel-
lan Danderyds sjukhus och KTH, men 
tanken är att arbetet förr eller senare 
ska innefatta hela landstingsområdet. 
I våras fi ck till exempel några ingenjörs-
kandidater hjälpa till med ett projekt 
på Södertälje sjukhus som behövde 
förstärkning och nytänkande.
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Innovationscertifi ering
I vården behövs strukturerade processer för innovationsutvecklingsarbete. Det innefattar rutiner och resurser på klinikerna 
samt en tydlig och professionell ingång för företag som vill samverka med vården vid utveckling av produkter och tjänster. 

SLL INNOVATION HAR processer för 
att stödja vårdpersonal och företag i 
gemensamma utvecklingsprojekt, men 
dessa processer och arbetssätt behöver 
även implementeras på vårdavdelning-
arna. Rutiner för idéhantering, resurs-
allokering, administration och debi-
tering behöver tas fram och berörda 
chefer behöver utbildas. Detta kan 
göras genom att innovationscertifi era 
de avdelningar som aktivt arbetar med 
utveckling och prövning av nya produk-
ter och tjänster.  

Innovationscertifi eringen innebär 
att ett kontrakt skrivs med berörd 
avdelning, där avdelningen åtar sig att 

uppfylla uppsatta kriterier samt att följa 
de rutiner som SLL Innovation tar fram. 
Revisioner genomförs av SLL Innovation 
och certifi katet uppdateras vart annat 
år.  

Att arbeta i nära kontakt med vård-
avdelningar vid prövningar är viktigt för 
att nå kritiska och verklighetsbaserade 
vårdsituationer. Det är en förutsättning 
vid validering och verifi ering av nya 
medicintekniska produkter och tjänster. 
Genom att bygga upp en väl fungerande 
innovationsprocess i direkt samverkan 
med vårdavdelningar kan vi uppmuntra 
och underlätta för anställda som vill 
utveckla egna produkter, men också för 

företag som behöver pröva och utvärdera 
sina produkter inne på sjukhusens och 
vårdenheternas kliniker och avdelning-
ar. Det leder i sin tur till ökad patient-
nytta och säkerhet.  

I en första pilot är Rehabiliterings-
medicinska kliniken på Danderyds 
sjukhus utvald för att pröva kriterier och 
processer som ska leda till en certifi e-
ring för en eller fl era avdelningar inom 
kliniken. SLL Innovation har under de 
senaste åren samarbetat med kliniken i 
ett fl ertal innovationsprojekt. Det inne-
bär att många rutiner, avtal och pro-
cesser redan har prövats, vilket ger bra 
förutsättningar för ett lyckat projekt.

Den nya Inköpsfonden syftar till att 
skapa en möjlighet för central in-
ternfi nansiering till mindre inköp 
(<500 000kr) av nya innovativa pro-
dukter som löser ett faktiskt behov, och 
som ännu inte är etablerade inom den 
svenska sjukvården.

Fonden kan till exempel nyttjas när 
kliniken som produkten eller tjänsten 

riktar sig till själva inte tjänar på ett 
inköp (inom ramen för dagens ersätt-
ningssystem), utan besparingen sker 
inom någon annan del av organisatio-
nen. Ett annat exempel där det kan bli 
aktuellt är när produkten eller tjänsten 
bidrar till framtida uteblivna besök på 
en akutavdelning eller vårdavdelning.

Inköpsfonden syftar även till att 

använda hälsoekonomiska beräk-
ningar som grund för beslut om inköp 
samt att kartlägga de besparingar som 
inköpta produkter innebär. Detta för 
att i längden bidra till mer kvalifi cerade 
beslut vid inköp av nya medicintekniska 
produkter och samtidigt medverka till 
ett hälsoekonomiskt lärande i organisa-
tionen.

Innovationsvänlig upphandlingsfond
Det fi nns många nya innovativa produkter och metoder utvecklade för vården som skulle innebära besparingar och 
effektivisering men som idag står och knackar på dörren istället för att komma in och göra nytta.

Kortfattad fl ödesbeskrivning

Företaget inleder 
dialog med SLL 
Innovation eller 
enhet.

Ytterligare insatser 
som görs är fri-
stående bedömning 
av produktens nytta, 
fördelar och nack-
delar.

Produkten utvärderas 
på handlingarna i 
samverkan med SLL 
Innovation eller 
enhet. 

Om produkten svarar 
upp mot ett behov 
och har positiva effek-
ter samt att motsva-
rande produkt inte 
fi nns upphandlad, 
kan SLL Innovation 
bevilja fi nansiering till 
enheten för inköp i 
mindre skala.  

Sjukhuset/enheten ges 
i uppdrag att bedöma 
den nya produktens 
fördelar, lämplighet, 
användarvänlighet 
mm. Uppdragsavtal 
ingås. Sjukhuset utför 
en marknadsmässig 
tjänst.

Efter en viss tid 
ska produktens 
effekter inom en-
heten ut värderas 
av SLL Innovation.

Kontakt
Utvärdering inför 
provuppställning

Provuppställning 
påbörjas

Särskild granskning 
av SPECAK

Beslut fattas om 
fi nansiering

Utvärdering



Läs mer om vad vi på SLL Innovation gör, på 

vår webbplats. Här hittar du även kontakt-

uppgifter till innovationskoordinatorer för: 

• Danderyds sjukhus

• Södersjukhuset

• Södertälje sjukhus

• Karolinska universitetssjukhuset

• TioHundra, privata vårdgivare och SLSO.

www.sllinnovation.se  

För SLL Innovation är ingen idé för liten! 

Har du kommit på en idé eller en förbättring 

på din arbetsplats kan du få hjälp att utveckla 

den av SLL Innovation.



SLL Innovation, Stockholms läns landsting
Danderyds sjukhus AB, 182 88 Stockholm
Telefon: 08-123 550 00
www.sllinnovation.se




