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Ordförande har ordet
För att möta framtidens utmaningar behövs nytän-
kande och en djupare förståelse för vad som skapar 
värde för Region Stockholms medarbetare och dess 
invånare. Stockholm är en av de snabbast växande 
storstadsregionerna i Europa. Det är positivt och 
innebär stora möjligheter, men också betydande 
utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som 
kollektivtrafiken.

Som människor har vi livscykler; vi åldras över 
tid. Detsamma gäller alla typer av verksamheter, 
även de genomgår livscykler. Därför behöver Region 
Stockholm ständigt förnyas och utvecklas. Som 
organisation behöver vi gå i takt med tiden för att 
vidmakthålla vår relevans och attraktivitet. För att 
motverka föråldrade arbetssätt för personalen och 
inte uppfattas som obsolet av länets invånare, måste 
innovation och förnyelse utgöra en naturlig del av 
allt som görs. 

Innovation måste prioriteras och legitimeras i 
hela organisationen. Innovationsförmågan i offent-
lig sektor anser jag vara en viktig nyckelfaktor till 
nya och smartare samhällstjänster, men också till 
tillväxt, jobbskapande och utveckling.

Utvecklingen går i en allt snabbare takt med stän-
digt nya tekniska möjligheter och ökade förvänt-
ningar och krav från invånarna på tillgänglighet och 
delaktighet – inte minst via digitala kanaler – ökar 
kraven på Region Stockholm. Digitaliseringen mås-
te komma alla till del, särskilt de med störst behov.

Region Stockholm genomför därför en rad omfat-
tande satsningar för att stå bättre rustat och möta en 
växande befolknings behov av en modern hälso- och 
sjukvård samt kollektivtrafik. För att gå i takt med 
tiden kommer våra verksamheter allt snabbare 
behöva tillgodogöra sig nya arbetssätt, bättre meto-
der och nya tekniska lösningar som skapar nytta för 
patienter och resenärer. Med andra ord kommer 
förmågan att främja, utveckla och införa innovatio-
ner spela en alltmer avgörande roll för den framtida 
utvecklingen.Regionfullmäktige beslutade under 
förra mandatperioden om en innovationsstrategi, 

som syftar till att peka ut färdriktningen och ge tyd-
ligt mandat för regionens innovationsarbete. Stra-
tegin kommer att revideras och utvecklas ytterliga-
re under det kommande året. Detta är glädjande och 
viktigt för regionens fortsatta arbete med fokus på 
innovationsförmåga!

Region Stockholm har också inrättat en innova-
tionsfond som ger ekonomiskt stöd till praktiskt 
innovationsarbete, samt etablerat en sammanhål-
len innovationsorganisation för att ge praktiskt stöd 
till medarbetare inom hälso- och sjukvården. I 
Region Stockholms andra innovationsbokslut finns 
en redovisning av regionens samlade innovations-
arbete för 2018.

Det är omöjligt att inte bli djupt imponerad och stolt 
över den bredd av innovationsaktiviteter som med-
arbetare i Region Stockholm har bedrivit under det 
gångna året.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare 
som, ofta i samverkan med andra parter i regionen, 
har gjort detta möjligt. Era insatser inspirerar andra 
att utveckla sin verksamhet!

Daniel Forslund (L) 
ordförande i Regionstyrelsens Innovations-  
och utvecklingsutskott

” Innovationsförmågan i  
offentlig sektor anser jag vara  
en viktig nyckelfaktor till nya 
och smartare samhällstjänster, 
men också till tillväxt, jobb-
skapande och utveckling”



Bakgrund och sammanfattning

Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av kärn-
verksamheter inom Region Stockholm ska vara framgångsrika. Genom att utveckla och införa 
nya produkter, tjänster, processer och metoder, kan regionen öka livskvaliteten för invånarna 
och uppnå effektivitet.

Hösten 2016 godkände dåvarande landstingsfull-
mäktige Strategi för innovation för innovation (LS 
2015–0833). Strategin pekar ut långsiktiga mål 
inom innovationsområdet. Under 2017 och 2018 
etablerades en portal för ett gemensamt innova-
tionsnätverk inom hela hälso- och sjukvården. De 
nystartade arbetsprocesserna för innovation i  
Region Stockholm går via nätverket av operativa 
noder inom sjukvårdsorganisationerna samt en 
innovationsfond på 15 miljoner kronor om året som 
finansierar innovationsprojekt. De operativa enhe-
terna för nätverkssamarbetet finns på samtliga 
akutsjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, 
Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje 
sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus, Capio S:t Görans 
Sjukhus samt Stockholms läns sjukvårdsområde, 
Folktandvården och inom Hälso- och sjukvårds-
nämnden. De operativa enheterna stödjer persona-
lens idéer, leder innova tionsprojekt och samman- 
för life science-organisationer med vårdens behov 
och deltar i Region Stockholm Innovations chefs-
nätverk. 

Region Stockholm hanterar innovationsfinansie-
ring via Innovationsfonden, uppföljning och syste-
matiskt innovationsarbete samt kommunikation. 
Till Innovationsfonden inkom 175 ansökningar 
under 2018 varav 68 projekt tilldelats medel.  
(www.sllinnovation.se)

Ett ärendehanteringssystem för innovationsnätver-
ket har utvecklats och planeras implementeras 
2019. Syftet är att pågående innovationsprojekt ska 
synliggöras för innovationsenheter inom regionen 
med möjlighet till ökat samarbete och kortare ledti-
der för innovationsprocesser.

Ett innovationsbokslut, med redovisning av innova-
tionsstrukturen, arbetssätt och uppföljning av inn-
ovationsutvecklingen i regionen tas fram varje år. 
Innovationsarbetet följs upp på en övergripande 
nivå med hjälp av indikatorn ”Införda metoder och 
verktyg för att arbeta med innovationer på ett syste-
matiskt sätt i den egna verksamheten”. Indikatorn 
togs fram under året. 
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Den 1 januari 2019 överfördes det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län från länsstyrelsen till Region Stockholm. I samband med 
detta bytte Stockholms läns landsting namn till Region Stockholm. Därmed ändrades också det som kallades SLL Innovation till att kallas  
Region Stockholm Innovation. I detta Innovationsbokslut kommer vi konsekvent att använda den nya beteckningen Region Stockholm 
samt Region Stockholm Innovation, även för de händelser som ligger bakåt i tiden förutom några undantag som gäller beslut.
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Mål

Samtliga verksamheter inom Region Stockholm ska 
använda innovation som ett strategiskt verktyg för 
att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verk-
samheten, erbjuda bättre samhällsservice, öka 
patienters och resenärers delaktighet, samt för att 
bli en attraktivare arbetsgivare.
•  Region Stockholm ska ha ett sammanhållet  

innovationssystem
•  Region Stockholm ska bedriva ett systematiskt  

innovationsarbete
•  Region Stockholm ska stimulera innovation i sin roll  

som inköpare och beställare
•  Region Stockholm ska stimulera till fler verksam-

hetsdrivna innovationsprojekt
•  Region Stockholm ska erbjuda testmiljöer till  

interna och externa innovationsprojekt
•  Region Stockholm ska samverka med omvärlden
•  Region Stockholm övergripande innovationsarbete 

ska årligen mätas och följas upp i ett innovations-
bokslut

Systematisk  
innovationsförflyttning

Innovation skiljer sig från verksamhetsutveckling,  
kvalitetsarbete och det kontinuerliga förbättrings-
arbetet. Begreppet innehåller en grad av radikali-
tet, det vill säga att innovation är något nytt eller 
väsentligt förbättrat och därmed något annat än 
ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga förbätt-
ringar.

Inom Region Stockholm finns det flera viktiga  
och angränsade processer att ta hänsyn till i 
innovations arbetet. Det gäller framför allt om - 
rådena digitalisering, forskning, utveckling och 
utbildning, personal-och kompetensförsörjning, 
hållbarhet samt styrning och ledning.

Nytt för Innovationsbokslut 2018 är indikatorn;  
”Andel av Region Stockholm nämnder och bolag  
som har infört metoder och verktyg för att arbeta 
med innovationer på ett systematiskt sätt” som 
beslutats av dåvarande landstingsfullmäktige och 
som ingått i alla bolags och nämnders uppdrag att 
redovisa. 

Innovationsbokslutet 2017 redogör för en bedöm-
ning hur den strategiska inriktningen utvecklats 
under året, per strategipunkt, vilket är en kvalitativ 
sammanfattning. För 2018 har bedömning gjorts 
per strategisk punkt för att visa om innovations-
arbetet inom Region Stockholm gjort en systema-
tisk förflyttning.

Vision

Region Stockholm präglas av öppenhet för nya idé-
er från såväl medarbetare som omvärld. Tillsam-
mans använder vi innovation och digitalisering för 
att erbjuda de bästa, säkraste och mest moderna 
lösningarna i alla våra verksamheter.

Innovationsmognad
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Etablerad kultur
Tydlig vision, förmåga, engegemang 
och handlingskraft …

Proaktiv process
Bygga kunskap, fokusområden, definierade roller och ansvar …

Spontana aktiviteter
Brainstorm, idétävlingar, roliga fredagar …

Innovationssystem
Strategisk plan, dedikerad budget, parallella spår…

Reaktiv process
Samla idéer, process med kriterier, beslutsråd …
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Mandatet
Efter dåvarande landstingsfullmäktiges beslut i 
februari 2017 att ge dåvarande landstingsstyrelsen i 
uppdrag att strategiskt driva och fortlöpande ut-
veckla Region Stockholm Innovation till att bli en 
sammanhållande innovationsverksamhet har inn-
ovationsfrågorna fått en allt större roll. Medarbeta-

re, företag, entreprenörer, forskare och andra som 
vill etablera kontakt med regionens innovations-
stödjande arbete har fått en enklare väg in i verk-
samheten.

Organisationsförenkling 
• Förenklade kontaktvägar för företag och entre-

prenörer:  Mindre företag har upplevt det som 
svårt att komma i kontakt med Region Stockholm 
och att etablera kontakt med rätt enhet.  Region 
Stockholm Innovation har skapat en process för 
att underlätta för företag och entreprenörer via en 
kontaktfunktion på sllinnovation.se. 

• Förenklade kontaktvägar för medarbetare: År 
2015 inrättades en innovationsfond för att bidra 
till utvecklings- och förnyelsearbete i landstings-
finansierad hälso- och sjukvård som bidrar till 
finansieringen av innovationsprojekt. 

Gemensamma arbetssätt, processer 
och kultur
Region Stockholm Innovations portalfunktion 
består av en chefsgrupp med representanter från 
akutsjukhusen, Hälso-och sjukvårdsnämnden, 
Stockholms läns sjukvårdsområde, Vårdbolaget 
Tiohundra, S:t Eriks Ögonsjukhus, Capio St Göran 
och Folktandvården i Stockholm AB.

Portalen utgörs av ett nätverk med ett femtiotal per-
soner. Under året har Region Stockholm Innovation 
initierat och samverkat i många arbetsgrupper till 
exempel:

Region  
Stockholm  
Innovation

Innova- 
tionsplatsen
Karolinska 

Universitets-
sjukhusetSöder- 

sjukhuset 
Innovation

Innovations-
slussen
SLSO

Hälso- och  
sjukvårdsför-
valtningen

Strategisk ITFolktand-
vården

Capio 
S:t Göran 
Sjukhus  

S:t Eriks 
Ögonsjukhus

Tiohundra
Norrtälje

Södertälje  
sjukhus 

Innovation

Danderyds  
Sjukhus  

Innovation

Region Stockholms nätverks organisation  
för innovations stödjande arbete

Region Stockholm Innovation

Ett mer sammanhållet innovationssystem

Region Stockholm ska ha ett mer sammanhållet innovationssystem som stödjer och förenklar för 
både invånare och medarbetare, men också för forskare, entreprenörer och andra aktörer utan-
för Region Stockholm. Innovationssystemet ska samverka närmare med viktiga aktörer regionalt, 
nationellt och internationellt. Region Stockholm ska bredda sitt innovationsarbete så att det 
omfattar alla verksamheter och även är närmare kopplat till annat pågående utvecklings arbete.
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• FOA Samordningskansli eHälsa och IT – kring 
portfölj- och ärendehantering

• Strategisk IT, regionledningskontoret, kring hin-
derröjning och utveckling 

• Strategisk Digitalisering, Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen - samverkan och föreläsningar

• Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen – samverkan i projekt

• Kommunikation – strategier och kommunika-
tionsstöd

• Samverkan med patientorganisationer som 
Funktionsrätt Stockholms län som deltar i be - 
dömningsarbete för Innovationsfonden 

• För att förstärka det sammanhållna innovations-
systemet och skapa fler gemensamma arbetssätt 
har Region Stockholm Innovation ärendehante-
ringssystem utvecklats,  arbetet har genomförts i 
samverkan inom Region Stockholm Innovations 
nätverk

• Region Stockholm Innovation utvecklar en modell  
för hantering av IP-rättigheter och regulatoriska 
frågor. Inom många innovationsstödjande pro-

jekt finns ett behov av förtydligande som reglerar 
relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
Framtagande och införande av enhetliga riktlin-
jer för anställdas immateriella rättigheter är ett 
grundläggande arbete som stöder den samman-
hållna innovationsstrukturen. 

Särskilda regionövergripande uppdrag 
har getts till tre av akutsjukhusen:
• DS Innovation vid Danderyds sjukhus har sedan 

2017 haft uppdrag kring produktutveckling och 
kommersialisering. DS Innovation stöder de 
övriga sjukhusen i frågor som rör kommersialise-
ring, egentillverkning, regulatoriska frågor etc. 

• På Södersjukhuset används innovation som ett 
strategiskt verktyg för att utveckla, effektivisera 
och kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda bättre 
samhällsservice, öka patienters delaktighet samt 
till att bli en bättre arbetsgivare. SÖS Innovation 
har särskild kompetens inom innovationsled-
ning, medicinteknisk produktutveckling och 

Digitalt bord med simulator för träning av samspel på Södersjukhuset.
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tjänstedesign. Enheten har patientnära tjänste-
innovation som ett övergripande uppdrag och 
samverkar i projekt inom detta område med akut-
sjukhusen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Stockholms läns sjukvårdsområde kring använ-
darcentrerad tjänstedesignmetodik. 

• StS Innovation vid Södertälje Sjukhus har sedan 
2017 uppdraget att fungera som en regionövergri-
pande innovationsenhet med särskild inriktning 
på 3D-printing. Exempel på 3D-utskrifter som 
använts i olika projekt under 2018:
-  Nyckelben har skrivits ut åt Capio S:t Görans 

Sjukhus för att användas i det pre-operativa pla-
neringsarbetet.

-  En prototyp till en modell av en gallblåsa med 
gallgångar att användas i undervisning och trä-
ning har skrivits ut åt en urolog på Södertälje 
Sjukhus.

-  Prototyper av gjutformar för att patientanpassa 
trakealkanyler har gjorts åt Nationellt Respira-
tionscentrum på Danderyds sjukhus.

-  Utskrift av prototyp till sågmall åt handkirurgis-
ka kliniken, Södersjukhuset, som användas vid 
träning och utveckling av tekniker inom hand-
transplantationer.

Spridning 
Exempel på projekt som under 2018 spridits och 
kommit i användning inom Region Stockholm 
under 2018 är:
• Journalappen ”Mobilt Vårdstöd” som är ett  it-stöd, 

sprids nu från Tiohundra till delar av hemsjuk-
vården och vissa akutsjukhus i länet. Först ut att 
testa journalappen inom slutenvården var akut-
mottagningen och Rehabiliteringsmedicinska 
kliniken vid Danderyds sjukhus. Den senaste för-

bättringen är övergången från surfplatta till 
mobil som är mindre och lättare att ta med i 
fickan, vilket uppskattas av vårdpersonalen.

• Det går att träna olika fokus som till exempel 
kommunikation, överlämningar och logistik. 

Kommunikation
Under året har kommunikationsarbetet utvecklats 
vidare på ett mycket positivt sätt. Webbplatsen 
www.sllinnovation.se är navet i kommunikationen 
med upp till 2000 besökare per månad. Sociala 
medier är utgör viktiga kanaler för att sprida goda 
exempel, bland annat arbetar Region Stockholm 
Innovation med Twitter och Linked in. 

Nyhetsbrev till nätverket Region Stockholm Inno-
vation publiceras löpande och nyheter förmedlas till 
vårdgivarna via vårdgivarguiden.se. Seminarier 
och workshops har genomförts.

Under året har skriften ”Goda innovationer 2”, 
tagits fram och den publicerades under februari 
2019 både digitalt och i tryckt format.

Innovationsarbetet runt hela Region Stockholm har 
uppmärksammats i media bland annat i Dagens 
Medicin och SVT Nyheter Stockholm. 
 
 

BEDÖMNING  

Region Stockholm har vid utgången av 2018 ett mer sammanhållet innovationssystem än föregående 
år. De politiska besluten och det centrala stödet för innovation genom Region Stockholm Innovations-
portal har bidragit. Till det hör samverkan av olika nätverks- och arbetsgrupper, genomförande av de 
särskilda innovationsuppdragen till akutsjukhusen och ett gediget kommunikationsarbete. En ny sam-
arbetskultur är på väg att skapas och stärkas. 

Samlad bedömning: 4 av 5

Mobilt  
vårdstöd

En ny journal-app för mobil och  
surfplatta testades under 2018  

vid Danderyds Sjukhus.  
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Ett mer systematiskt innovationsarbete

Det behövs en större systematik i innovationsarbetet för att goda idéer ska bli verklighet. Det 
handlar exempelvis om hur mål som stimulerar förnyelse integreras i styr- och lednings system, 
om ersättnings- och uppföljningsmodeller som skapar förutsättningar för innovationsarbete, 
implementerings- och förvaltningsfrågor, strukturer och kompetens för metodstöd, samt om 
juridiska förutsättningar. Region Stockholm ska fortlöpande inventera och åtgärda faktorer som 
försvårar en effektiv spridning av innovativa arbetssätt, nya behandlingsmetoder eller ny teknik.

De viktigaste insatserna för att Region Stockholms 
arbete med innovationer ska vara systematiskt och 
nå målet är:

• Etablering av en portal för ett gemensamt innova-
tionsstödssystem, Region Stockholm Innovation. 

• Implementering av Innovations- och digitalise-

ringspolicy samt Strategi för innovation (LS 2015-
0833) bl.a. via Innovationsfonden som stöder 
medarbetaridéer.

• Framtagande av ett ärendehanteringssystem för 
innovationer i syfte att synliggöra pågående inno-
vationer och underlätta innovationsarbete bland 
medarbetare i vården.

Vid Karolinska Universitetssjukhuset förebygger en ny process trycksår redan på akuten.
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Systematiska innovationsprocesser

Region  
Stockholms 
Innovations
system ger stöd 
till innovations
idé, vägen in  
och vidare
utveckling.

Kompetens och stöd  
lokalt från innovations
ledare i verksamheten,  
tex. tjänstedesign.

Immateriella rättig 
heter, juridiska  
ställningstagande,  
tex. CEmärkning.

Hjälp till att söka medel tex. 
Innovationsfonden.

Projektplan, inkl.  
förvaltningsplan.

Test, förstudie,  
analys, förbättring.

Vidareutveckling 
och validering. 

Uppskalning, 
användning.

Externa aktörer 
Medarbetaridéer 
Innovationsledare

Behov och 
idégenerering

Utveckling och 
validering

Test och  
implementering

Intresseförfrågan
Rådgivning

Inkubation
Spridning,  
förvaltning

Ledarskap
I implementeringen av Strategi för innovation är 
ledarskapet avgörande. Under året har en rad in -
satser gjorts för att stärka ledarskapet i innovations-
frågor: 

• Innovationsplatsen vid Karolinska Universitets-
sjukhuset fortsätter att utveckla innovationsut-
bildningar för medarbetare på olika nivå i organi-
sationen med syfte att öka innovationsförmågan 
på sjukhuset och bygga ett nätverk av innovativa 
medarbetare.  En  innovationsambassadörs ut bild  - 
ning som riktar sig till kliniskt verksamma med-
arbetare genomförs. Utbildningen utgår från 
metodiken tjänstedesign som lärs ut med hjälp av 
SKL:s metodstöd (www.innovationsguiden.se). 

• SÖS Innovation och StS Innovation har vidare-
utvecklat och implementerat Smart Training 
platform, ett simuleringsverktyg som tränar 
samspelet inom olika arbetslag.

• Under de senaste åren har en professionalisering 
av innovationsarbetet skett och under 2018 har 
arbete med en internationell ISO-standardise-
ring och ett system för innovationsledning pågått. 
ISO 56200, en global standard för innovation  
har antagits. I arbetet har Innovationsplatsen vid 
Karolinska Universitetssjukhuset deltagit.

 
• Digital Demo Stockholm är ett långsiktigt part-

nerskap inom forskning och innovation som sam-
lar offentlig sektor, akademi och näringsliv. Led-
arskap inom samhällsutmaningar har varit ett 
delprojekt inom partnerskapet.

• Tiohundra sjukhus har en vision som lyfter inno-
vation. Visionen speglar verksamhetens mål-
medvetna satsning på digitalisering och innova-
tioner. 

Uppföljning
Innovationsarbetet är nu en del av del av Region 
Stockholms samlade uppföljningsprocess. En 
modell har tagits fram för att belysa i vilken grad 
innovationsarbetet utvecklats. Indikatorn som ska 
besvaras av samtliga verksamheter inom Region 
Stockholm är:  I vilken grad är metoder och verktyg 
införda för att arbeta med innovationer på ett  
systematiskt sätt i den egna verksamheten.

Systematiska innovationsprocesser 

Förenklad bild av innovationsprocessen
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Hinderkartläggning
Att kartlägga innovationshinder är en viktig del i utvecklingen av ett systematiskt innovations arbete. 
Många idéer och projekt når inte fram och genererar inte det potentiella värdet.  Under 2018 har  
Region Stockholm Innovation arbetat vidare med kartläggning och hantering av innovationshinder  
i samverkan med Region Stockholms verksamheter.

Att gå från pro jekt till breddinförande
Inom hela innovations systemet finns problem att gå från projekt 
till breddinförande inom vården. Övergången att stabilt genom-
föra detta kan bero på kortsiktig extern finansiering, bristande 
organisatoriskt metodstöd eller bristande resurser i form  
av pengar, personal och tid, fördröjningar  
och begränsningar vid upphandling.

Otydligheter kring hur   
innovation inom vården  
berörs av olika regleringar
Kunskap om hela innovationsprocessen 
från idé till omsättning i verksamheten och 
de regler och krav inno vationer måste upp-
fylla för att kunna introduceras i vård och 
omsorg måste förbättras. Det kan gälla  
regleringar om användning av medicin-
teknik, CE-märkning, lagen om offentlig 
upphandling (LOU), hälsoekonomiska 
utvärderingar (HTA), patient- 
datalagen osv.

Patienter och anhöriga   
behöver få en starkare röst  
inom vården
Genom att utforma tjänster och  
organisatoriska processer utifrån  
brukares och patienters behov  
kan högre nytta och effektivitet  
uppnås i vården. 

Behov av kontinuerlig omvärldsanalys och 
extern kompetens för att identifiera och 
lösa problem eller få in nya synsätt 
Ökad förståelse för hur verksamhetsproblem kräver 
nya lösningar behövs. Dialog med externa aktörer 
och teamarbete där flera kompetenser samverkar 
ger möjlighet att få insikter i behov och på ett mer 
effektivt sätt uppnå bättre utfall. 

Behov av testmiljöer med snabb  
utvärderingsmöjlighet baserat på data  
samt aktuell evidens och stöd kring  
användning av e-hälsa och välfärdsteknik 
Snabbare utvärderingar av innovationer i löpande  
drift på olika nivåer inom vården saknas, samt att  
dessa data utvärderas och sprids som evidens. 

Behov av systemsyn och uppföljning för att 
kunna navigera i innovationssystemet och 
bedriva innovation samordnat 
Effektiv innovation förutsätter i regel att processer, 
organisation, införande av nya produkter samt  
ut formning av nya tjänster sker samordnat och sam-
tidigt. Genom att definiera problemet som innova-
tionen ska adressera brett finns förutsättningar för 
att lösa flera aktörers problem samtidigt.
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Implementering

• Stockholms läns sjukvårdsområde har imple-
menterat applikationen ”Alltid öppet” med syftet 
att öka tillgängligheten till vården genom video-
möten.

• ”Distansdiagnostik i hemmet” är ett projekt där 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska använda det 
unika avtal man har med Södertälje sjukhus och 
som integrerar akut- och närsjukvård. Plattfor-
men ger unika möjligheter att i praktiken införa 
lösningar för e-hälsa.

• Tillväxt- och regionplanenämnden har publicerat 
Geodataportalen Geonavet, Stockholms läns 
landstings nav för geografisk information. Här 
kan man söka efter, titta på, bygga egna kartor, 
göra analyser, skriva ut och ladda ner GIS-skikt 
från kartlager. Användningsområden är verk-
samhetsuppföljning, statistik, GIS-analyser och 
kartfunktioner.

 
• På Södertälje sjukhus har organiseringen i kli-

nikstruktur tagits bort och patienter tas istället 
omhand utifrån behov och angelägenhetsgrad av 
vårdpersonal organiserade i team.

 
• Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkluderat 

krav i samtliga vårdavtal att vårdgivare ska 
bedriva ett systematiskt, strategiskt, taktiskt och 
operativt innovationsarbete med syfte att väsent-
ligt förbättra vårdkvalitet och hälsoutfall på ett 
kostnadseffektivt sätt utifrån målbilden för fram-
tidens hälso- och sjukvård. 

• Virtual Reality för fobiträning har tagits fram i 
samarbete med Kulturförvaltningen, Kungliga 
Tekniska högskolan, Karolinska Institutet och 
Gustavsbergs vårdcentral.

 
• DS Innovation har stött talkliniken på Danderyds 

sjukhus med utvärdering av ett nytt taligenkän-
ningssystem. En koncernövergripande upphand-
ling av ett taligenkänningssystem har initierats. 

• DS Innovation har stöttat smärtkliniken på  
Danderyds sjukhus med bland att utveckla en ny 
typ av VR-utrustning för patienter med nackpro-
blem. Under 2018 har en implementering av det 
CE-märkta systemet på kliniken kunnat göras. 
Under 2018 har ett kontrakt kunnat slutas med 
företaget för leverans av produkten för imple-
mentering.

BEDÖMNING  

Regionen utvecklas mot att arbeta systematiskt med innovationsarbete. Flera viktiga steg tagits under 
året och innovation fick en egen indikator i Region Stockholms uppföljningsprocess. Ledarskapets  
betydelse för innovation har lyfts i flera sammanhang och generell utbildning inom innovation ha syste- 
matiskt börjat genomföras.  Innovationsfrågorna har lyfts av såväl den politiska ledningen som tjänste-
mannaledningen. Förutsättningarna för ett mer systematiskt innovationsarbete har därmed förbättrats.

Samlad bedömning: 4 av 5

Innovationsarbetet 
blir mer professionellt. 
Under 2018 antogs den 
globala standarden 
ISO56200.
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Stimulera innovation i rollen som  
inköpare och beställare

Genom innovationsvänlig upphandling ska Region Stockholm bidra till att nyskapande lös-
ningar tas fram och dessutom bli en bättre första kund till mindre företag och entreprenörer. 
Därför ska nya lösningar efterfrågas eller åtminstone tillåtas i upphandlingsprocesserna. Avtal 
och ersättningsmodeller med tjänsteleverantörer ska i möjligaste mån vara innovationsdri-
vande i de fall verksamheternas behov motiverar det.

Mer innovation i Region Stockholms 
upphandlingar
Region Stockholm Innovation som ansvarar för att 
övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvär-
dera Region Stockholms innovationsverksamhet 
bjöd i samverkan med Stockholms stad, OpenLab 
och Upphandlingsmyndigheten in samtliga upp-
handlare och inköpare inom landstinget till utbild-
ningen ”Utrymme för innovation i offentlig upp-
handling”. Ca 90% av upphandlare och inköpare 
deltog. Utbildningen genomfördes med stöd från 
den Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Avtal och ersättningsmodeller
• Programmet Digitala Vårdmöten inom Hälso- 

och sjukvårdsnämnden skapar förutsättningar 
för alla vårdgivare att öka användningen av digi-
tala vårdmöten och att integrera dessa som en del 
av det reguljära vårdutbudet. 

• Så kallad vårdepisodersättning utvecklas för att 
tillämpas inom lämpliga avtal och för att främja 
innovation. Syftet med att utforma vårdepisoder-
sättning är att stimulera effektivitetsutveckling i 
hälso- och sjukvården, det vill säga förbättra häl-
soutfall och minimera resursåtgång. Vårdepiso-
dersättning lämpar sig för vårdområden med tyd-
liga patientgrupper och tydliga episoder. Vården 
för patienter som genomgår en utredning eller en 
behandling ersätts som en helhet. Genom vår-
depisodersättning skapas möjlighet till innova-
tion och vårdgivaren kan fokusera på att vård-
processer blir så effektiva som möjligt för såväl 
patient som vårdgivare.

Inköp och upphandling
• Det EU-finansierade projektet Live Incite syftar 

till att utveckla hälsofrämjande metoder för livs-
stilsförändring i samband med operation. Detta 
minskar dödligheten och risk för komplikation. 
Projektet använder förkommersiell upphandling 
för att utmana marknaden att ta fram nya lös-
ningar. Projektet leds av Innovationsplatsen vid App med pedagogisk träning av gipsteknik.
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Karolinska Universitetssjukhuset med partners 
från Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpen-
hamn, Hospital Clinic i Barcelona och Karolinska 
Institutet.

 
• Innovationspartnerskap är en samarbetsform 

där näringsliv och offentlig sektor gemensamt 
kan arbeta utmaningsdrivet. Karolinska Univer-
sitetsssjukhuset har inom ramen för ett av sina 
innovationspartnerskap som första sjukhus i 
världen genomfört ryggradsoperationer som 
kombinerat tekniker som förstärkt verklighet 
(augmented reality, AR) och 3D.

• Den regionala satsningen I-AID – Verklighetslab-
bet Integrerad AI har som målsättning att accele-
rera användningen av artificiell intelligens (AI) 
inom vården, initialt med fokus på diagnostik. 
Karolinska Universitetssjukhuset och Region 
Stockholm har gått samman för att snabbare 
driva utveckling och implementering utifrån 
patientens och vårdens behov.

Digitala 
vårdmöten

BEDÖMNING  

Innovationsupphandlingsutbildning och samverkan med inköps- och upphandlingsenheter inom 
Region Stockholm har påbörjats har under 2018. Viktiga steg tagits mot att skapa förutsättningar 
för mer innovationsdrivande upphandling. När det gäller avtal och ersättningssystem så har en hel 
del positiva aktiviteter hänt under året i samverkan med framförallt HSF.

Samlad bedömning: 4 av 5

VR-träning för ambulanspersonal inför händelser med många skadade.
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Fler verksamhetsdrivna innovationsprojekt

Genom att avsätta särskilda medel för att stimulera verksamhetsdrivna innovationsprojekt ges 
medarbetarna möjligheter att utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa produkter, 
tjänster och metoder i verksamheten tillsammans med andra aktörer. Region Stockholm har 
motiverade medarbetare med ett genuint intresse att bidra till verksamhetens utveckling. 
Deras kunskap och idéer ska tas till vara, kanaliseras och skyddas.

Innovationsfonden – en möjlighet  
att förverkliga idéer
Innovationsfonden ger anställda i verksamheter 
som finansieras av Region Stockholm möjlighet att 
ansöka om projektmedel. Fonden innehåller 15 mil-
joner kronor som utlyses två gånger per år. Bedöm-
ningen av ansökningar till Innovationsfonden sker i 
två steg: ett förgranskningsarbete med syfte att väl-
ja ut de bästa ansökningarna utifrån utlysningskrav 
och bedömningskriterier, samt ett slutbedömnings-
arbete med en beslutsgrupp som bereder ett förslag 
till regiondirektören för beslut. Sedan starten 2015 
har mer än 700 ansökningar om projektmedel mot-
tagits varav över 200 har beviljats. Uppföljning av 

projektens utveckling görs kontinuerligt. Innova-
tionsfondens utformning och ansökningsprocess 
utvecklas ständigt, i samverkan med besluts- och 
beredningsgrupper och i kontakt med de sökande. 

Figur 1: Statistik Innovationsfonden 2018. Under 2018 
inkom 175 ansökningar. Av dessa beviljades 65 projekt 
finansiering. Av de sökande var 40 kvinnor och 28 män.

Figur 2: Fördelning av beviljade medel per vårdgivare.   
Exempel på ”Övriga”: Aleris, RFSU, Capio S:t Görans 
Sjukhus och Tiohundra

■ Karolinska ■ SLSO ■ DS ■ Sös  
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Ett urval av utmärkelser och aktiviteter 

• SÖS Innovation har beviljats finansiering för pro-
jektet Måltidsresan som ska utveckla patienters 
matupplevelse.

• Tolkning av röntgenbilder med hjälp av artificiell 
intelligens (AI). Arbetet utmynnar kring hur 
röntgenbilder kan tolkas med hjälp av dator-

Exempel på projekt som fått stöd av Innovationsfonden under 2018 

• Karolinska Universitetssjukhuset undersöker 
hur blockkedjeteknik kan användas för säker 
hantering och delning av hälsodata. Målet är att 
ta fram en första prototyp för en lösning som ger 
enskilda individer full kontroll och ägarskap över 
sin hälsodata på ett säkert och enkelt sätt. 

• Dietister och logopeder vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset, Huddinge har beviljats medel för 
att utveckla ett nytt koncept för behandling av 
barn med ätsvårigheter. Idag är vården av dessa 
barn splittrad och saknar tydliga vårdprogram. 
Att inrätta team som samlar specialister från 
olika discipliner kan få en rad positiva effekter för 
barnen och deras familjer. 

• Ett projekt som utvecklat en idé om att stabilise-
rat brutna höftleder på ett nytt sätt. Den färdiga 
produkten är tänkt att stabilisera en höftleds-
fraktur hela vägen från benbrott i hemmet eller 
äldreboendet till avdelningen på akutkliniken. 

• Barn med ätsvårigheter får inte en sammanhäng-
ande vård. Dietisten Jenny Wannstedt och logo- 
peden Sanna Jansson fick en idé om hur vården 
kan organiseras bättre. Med stöd av Innovations-
fonden kommer de att kunna utveckla sin idé.  Ett 
av många utvecklingsprojekt som har fått beviljat 
stöd är utformat av dietist Jenny Wannstedt, die-
tist, och logoped Sanna Jansson, vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge. Deras idé är att 
ta fram ett nytt koncept för behandling av barn 
med ätsvårigheter. Idag är vården av barn med 
ätsvårigheter splittrad och saknar tydliga vård-
program.

– Att inrätta team som samlar specialister från 
olika discipliner tror vi kan få en rad positiva effek- 
ter för barnen och deras familjer. Vi kan erbjuda 
samlad kompetens inom oralmotorik och nutri-
tion och därigenom bidra till en helhetssyn på 
barnets ätande och matsituation, säger Sanna och 
Jenny. Projektet kan också bidra till kortare vän-
tetider och till att minska belastningen på vården.
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program som tränas i att känna igen frakturer. 
Studien visar att AI-nätverk kan göra bedöm-
ningar i samma nivå som tränade människor.

• Det årliga miljöpriset för bästa innovation, tek-
nikutveckling eller nytänkande ska stimulera och 
uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i 
verksamheter finansierade av Region Stockholm. 
2018-års pris tilldelades måltidsenheten vid 
vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje som lyckats 
minska matsvinnet.

• Södersjukhusets Innovationspris tilldelades 
2018 två stödmottagare från Innovationsfonden 
för deras arbete med att förbättra anläggandet av 
gipsförband med motiveringen:  
”Helena Öster och Aster Hadque har genom sitt 
dagliga arbete som gipstekniker uppmärksam-
mat ett behov av att höja kvalitén på de gipsningar 
som utförs på Södersjukhuset. Genom sin uppfin-
ningsrikedom, entusiasm och envishet har de 
utvecklat och patenterat ett träningsinstrument 
som kan användas vid gipsutbildning av medar-
betare. Helena och Aster har även utvecklat en 

”Gipsapp” som är ett stöd för de medarbetare som 
utför gipsningar.  I sitt engagemang att höja 
patientkvalitén och medarbetares kunskap inom 
gipsteknik är Helena och Aster mycket goda 
ambassadörer för Södersjukhuset”

• Projektet SMS Livräddare som tidigare erhållit 
medel från Innovationsfonden tilldelades Athe-
napriset. SMS Livräddare är en tjänst som via ett 
meddelande i mobilen slår larm till frivilliga 
hjärtlungräddare när en person drabbats av 
hjärtstopp. 

• SÖS Innovation arrangerade eventet ”Empati-
mottagningen” en interaktiv workshop i Söder-
sjukhusets entréhall med 104 personer som  
deltog.

• Södertälje sjukhus Innovation deltog och före-
läste på KTH Södertälje under Södertälje Science 
Week 2018 samt deltog i 3DP-projekt drivet av 
”Assistive Technology at KTH”, en studentorgani-
sation som tar emot utmaningar för personer med 
funktionsnedsättning. 

BEDÖMNING  

Antalet ansökningar till Innovationsfonden har ökat med 44 procent under 2018 jämfört med före-
gående år. Detta är en tydlig indikation på att målet för denna inriktning är uppnått för 2018. Samti-
digt har mycket arbete utförts för att höja kvaliteten i projekten och inspirera till fler initiativ.   

Samlad bedömning: 5 av 5
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Fler och bättre testmiljöer

För innovationsutveckling inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ska landstinget 
samverka med företag och organisationer genom att erbjuda säkra testmiljöer när det finns en 
tydlig verksamhets- och användarnytta. Genom att olika idéer prövas i en försöksverksamhet 
erhålls värdefull information inför beslut om ett permanent införande.

Etablering av nya testmiljöer
Testmiljöer har en central roll när en ny innovativ 
lösning är under utveckling. 

• Vid Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje testas allt 
oftare nya digitala tjänster som kan förbättra 
hälso- och sjukvården. De nya lösningar som tes-
tas inom Tiohundra är allt oftare digitala tjänster, 
som effektivt kan möta behoven bland invånarna 
i den vidsträckta kommunen. Just nu testas till 
exempel vård online med triagering, medicinsk 
bedömning, som bygger på artificiell intelligens.

• NordicProof är ett nätverk som har skapats för att 
öka tillgången till testmiljöer för hälso- och sjuk-
vårdsområdet. Målet är att göra det enklare för 
vårdgivare, företag och forskare att samarbeta i 

utvecklingsprojekt. Genom NordicProof kan de 
få tillgång till testmiljöer och kontakt med klinisk 
och teknisk expertis för att pröva nya idéer, pro-
dukter och tjänster. Nätverket består bland annat 
av Danderyds sjukhus och Oslo Universitets-
sjukhus.

• Nationella testbädden för innovativ strålterapi 
vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett exem-
pel på en klinisk miljö där vård, forskning och 
företag samverkar. Här utvecklas och testas pro-
dukter, tjänster och organisatoriska lösningar i 
verklig sjukhusmiljö.

• Testbädden är också en ingång till samordnade 
kliniska studier i klinisk miljö på alla Sveriges 
universitetssjukhus.

5. Direktkontakt mellan frågeställare och verksamheter

1. Förfrågan om  
innovationssamarbete

2. Utvärdering genom 
kontaktformulär

4. Svar från preliminärt 
intresserade verksamheter

Nätverket  
Region Stockholm  

InnovationFrågeställare
3. Förfrågan skickas  

till nätverket
Region  

Stockholm  
Innovation

Testmiljöer för små- och medelstora företag 
Process inom ramen för Region Stockholm Innovation
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• En app som bland annat ska möjliggöra planering 
av resor, biljettköp, bokning av hyrcykel köpa bil-
jetter, boka hyrcykel och testas för att förenkla 
invånarnas resor med kollektiva färdmedel.

 
• Innovationsprojektet Digital patientprocess sam-

lar flera digitala system för kontakt mellan patient 
och vårdgivare i ett och samma förlopp. Syftet är 
att skapa mer samordnade kontakter med hälso- 
och sjukvården för patienter med kroniska sjuk-
domar såsom diabetes typ 1, reumatisk artrit, 
multipel skleros och Parkinssons sjukdom. Målet 
är att patienterna ska få ökad tillgänglighet och 
tillit till hälso- och sjukvården. 

Mobilt journalsystem i surfplatta .

BEDÖMNING  

Ett stort antal företag har samarbetat med verksamheter inom landstinget under året och etable-
ring av samarbeten fortsätter.

Samlad bedömning: 4 av 5

En testmiljön ger 
underlag för beslut 
om ett permanent  
införande
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Samverka oftare och närmare  
med omvärlden

För att utveckla verksamheterna ska Region Stockholm ta en mer aktiv roll i innovations-
samverkan med näringsliv och lärosäten. I en allt mer globaliserad värld är det även viktigt  
att Region Stockholm ökar sin medverkan och sitt deltagande i EU:s program och fonder,  
exempelvis EU:s forsknings- och innovationsramprogram Horisont 2020 och strukturfonds-
program.

Regionalt
• Digital Demo Stockholm är ett innovationssam-

arbete som ska förbättra och underlätta för invå-
narna i länet med hjälp av digitala lösningar. I 
samarbetet ingår Stockholms stad, Stockholms 
läns landsting, ABB, Ericsson, KTH, Scania, 
Skanska, Telia och Vattenfall. 

• Under 2018 har Region Stockholms innovations-
verksamhet utvecklat samverkan med innova-
tionsverksamheten vid Karolinska Institutet och 
KTH. 

• Region Stockholm har varit en aktiv partner i 
samverkansplattformen Open Lab där studenter 
arbetar utmaningsdrivet i multidisciplinära 
team.

• Samarbetet med mötesplatsen H2 Health Hub 
har vidareutvecklats.

• Samarbetet med STING (Stockholm Innovation 
and Growth) har utökats och medarbetare från 
STING ingår i Innovationsfondens bedömnings-
grupp.

• Program 4D var ett flerårigt samarbete mellan 
Region Stockholm och Karolinska Institutet som 
resulterade i en rad innovativa lösningar för vård  

 
och forskning där patienten är delaktig. Målet var 
att ta fram modeller och lösningar som passar 
flera diagnoser. Under 2018 har uppföljning av 
resultat genomförts och projekt som utvecklats 
har stöttats.

• En samverkan mellan Stockholm Science City, 
Region Stockholm, Stockholm stad och flera  
företag, sammanlagt 19 aktörer, genomförde en 
gemensam ansökan till Vinnovas program Vinn-
växt under namnet EM TECH STHLM. Samver-
kansarbetet kan användas i flera sammanhang .

• Tillväxt- och regionplanenämnden utvecklar 
metoder för samhällsekonomisk analys av den 
regionala utvecklingsplaneringen. 

• Tillväxt- och regionplanenämnden har under 
året samverkat med några av länets lärosäten 
främst genom redan existerande samverkansav-
tal. Genom samverkansavtalet med KTH har 
nämnden formulerat forskningsutlysningar som 
leder till utveckling av nämndens analysverktyg. 
Under året har nämnden träffat representanter 
från Södertörns högskola i syfte att undersöka 
möjligheter till samverkan. 
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Region Stockholm  
Innovation leder 
utvecklingen av  
Europas första  
Health Impact Bond

Nationellt
• Region Stockholm Innovation har samverkat 

med motsvarande organisationer i Västra Göta-
landsregion och Region Skåne.

 
• Experio Lab Sverige är en samverkan mellan sju 

landsting och regioner som vill utveckla sin  
förmåga till användardriven utveckling med 
tjänstedesign som metod och förhållningssätt.  
Stockholms läns landsting har representerats av 
SÖS Innovation i nätverket.

• Sweeper är ett nationellt samverkansprojekt där 
Region Stockholm Innovation deltagit med syfte 
att underlätta upphandling och införande pro-
cesser som nu tagit fram en spelplan för hur det 
arbetet går till.   

Internationellt
• Region Stockholm Innovation leder utvecklingen 

av Europas första health impact bond, en ny 
modell som stimulerar hälsofrämjande insatser. 
Health Impact Bond är ett utfallskontrakt för pre-
ventiv hälsa som delar risk och värde mellan olika 
aktörer. Det ska stödja utvecklingen av innova-
tiva förebyggande insatser för att undvika ökade 
kostnader i framtiden. 

• NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in 
MedTech Application är ett Vinnovafinansierat 
samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. 
Syftet är att undersöka metoder och processer för 
att återvinna textilfiber till biobaserade engångs-
produkter i form av nonwovenmaterial och 
affärsmodeller kopplade till detta. Ett led i att 
hitta fungerande affärsmodeller är att hantera 
sorteringen av de ursprungliga textilfibrerna. 
Södersjukhuset är kravställare och testbädd i 
projektet.

• PiPPi – Platform for Procurement of Innovation 
and Innovation of Procurement är ett europeiskt 
samarbete för att utveckla upphandling av inno-
vation. Sju ledande europeiska universitetssjuk-
hus har gått samman för att identifiera behov av 
och utveckla förmågan att upphandla digitala 
hälso- och sjukvårdstjänster. Projektet finansie-
ras med stöd från det europeiska forsknings- och 
innovationsprogrammet Horisont 2020.

BEDÖMNING  

Region Stockholm samverkar sedan länge i olika former med omvärlden. Samverkan har stärkts 
ytterligare under 2018.

Samlad bedömning: 4 av 5

Utbudet av digitala vårdmöten växer och breddas.



22

Framtidsutsikt

Invånarna i Stockholms län blir allt fler vilket innebär stora utmaningar för vården och kollektiv-
trafiken. Region Stockholm Innovation stödjer utvecklingen och nyskapandet av produkter, 
tjänster och metoder till nytta för invånare och landstingets verksamheter.

Under 2019 fortsätter arbetet att stärka innova-
tionsförmågan inom Region Stockholm. Den sam-
manhållna strukturen för innovation befästs ytter-
ligare genom centralt och lokalt arbete. Region 
Stockholm Innovation planerar att genomföra 
utbildningar och informationsträffar om möjlig-
heterna med innovation; metodiskt inventera,  
analysera och avskaffa hinder för innovation och 
utveckling; samt utveckla indikatorer för att mäta 
verk samhets-, patient- och samhällsnytta med inn-
ovation.

Stödet för medarbetardriven och patientinitierad 
innovation fortlöper med stöd av Innovationsfon-
den.  Under 2019 kommer en utvärdering av effek-
terna från hittills finansierade innovationsprojekt 
genomföras för att revidera utlysningsprocess, 
bedömningsprocess och utvärderingsmetodik in- 
för 2020.

Samordning och koordinering mellan innovations-
miljöer, science parks, stiftelser, inkubatorer, uni-
versitet och högskolor och inkubatorer i hela  
Stockholmsregionen får ökad betydelse. Att erbjuda 
former för strategisk och operativ samverkan mel-
lan regionens innovationsfrämjande aktörer, och 
att aktivt arbeta med regiongemensamma ansök-
ningar till nationella och internationella utlysning-
ar, kommer att vara ett fortsatt arbete. Det är av stor 
vikt att underlätta för entreprenörer, företag och 
forskare, och skapa en enklare väg in till samarbete 
med Region Stockholm. Region Stockholm Innova-
tion kommer att arbeta aktivt med företagsintro-
duktion inom Region Stockholm, samt etablera en 
välkänd och ordnad metodik för att ta emot, bedö-
ma och återkoppla på externa initiativ, och bidra till 
att Region Stockholm kan vara en bra första kund 
till små företag, entreprenörer och start-ups.

VR-upplevelser som stimulans för barn på sjukhus.
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Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 225 50, 104 22 Stockholm
www.sll.se

Innovationsbokslut 2018

Innovationsbokslutet har skrivits och sammanställts av Region Stockholm Innovation på regionledningskontoret, Region 
Stockholm. Underlagen till bokslutet har samlats in från förvaltningar och landstingsägda bolag inom Region Stockholm. 

Mer information om Region Stockholms innovationssystem samt kontaktuppgifter finns på: www.sllinnovation.se  
Där finns även Strategi för innovation att läsa i sin helhet.


