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Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla testbäddar inom
hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Verket för innovations system (Vinnova) att
genomföra en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och
äldreomsorg. Syftet är att stärka innovationsförmågan inom vård och
omsorg samt näringslivets konkurrenskraft. Satsningen innebär ett stöd
till hälso- och sjukvård och äldreomsorg där ett utökat samarbete med
företag möjliggör utveckling, testning och införande av innovativa
lösningar i form av teknik och tjänster, organisation eller arbetssätt som
effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheten. Satsningen ska
genomföras efter samråd med Tillväxtverket och Sveriges kommuner
och landsting (SKL).
Uppdraget är en del av den satsning om 90 miljoner kronor per år under
2011 - 2014 för att förstärka förutsättningarna för innovation och
kunskapsintensivt företagande som regeringen aviserat i
budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1 uts.omr.24).
Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 24
Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.,
anslagsposten 2 Näringslivsutveckl - del till V I N N O V A , med högst
10 000 000 kronor för 2011 och högst 10 000 000 kronor för 2012.
Krav bör ställas på att minst halva den totala finansieringen av att
utveckla miljöer för testbäddar kommer från aktörer inom hälso- och
sjukvården och äldreomsorgen. Satsningen bör utvecklas med
erfarenheter från bl.a. Vinnovas pågående satsning på innovationsslussar.
Efter genomfört uppdrag ska Vinnova låta utvärdera projekten och
redovisa utvärderingen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 30 juni 2014.
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Skälen för regeringens beslut

Den svenska hälso- och sjukvården utgör en central del av välfärden med
syfte att främja och säkerställa en god hälsa och vård efter behov och på
lika villkor för hela befolkningen. I internationella bedömningar rankas
och värderas det svenska hälso- och sjukvårdssystemet mycket högt och
Sverige ligger bland de främsta länderna i världen när det gäller
medicinska resultat. Hälso- och sjukvården utgör en stor del av Sveriges
ekonomi, drygt 9,6 procent av BNP. Genom den ofta höga
utbildningsnivån erbjuder verksamheterna också en god bas för att
utveckla innovationer. Hur väl innovationer utvecklas och tas till vara är
av central betydelse för kvalitetsutvecklingen inom hälso- och
sjukvården och äldreomsorgen såväl som för svenskt näringsliv och
svensk tillväxt. Ett sätt att möta kraven på ökad kvalitet, säkerhet,
effektivitet och produktivitet inom vård och omsorg är att i större
utsträckning bygga utveckling av innovationer på samverkan mellan
näringslivet och hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
Innovationer definieras som nya framgångsrika produkter, tjänster och
processer. En idé eller uppfinning är ingen innovation förrän den blivit
kommersialiserad eller kommit till bred användning.
En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i
samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan
testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen.
Satsningen ska bidra till att utveckla nya och befintliga strukturer för att
underlätta innovatörernas möjligheter att via testbäddar pröva sina
lösningar genom ett nära samarbete med användare och att tidigt möta
en kravställande potentiell kund och få tillgång till sjukhusen och
äldreomsorgen för att praktiskt demonstrera nya lösningar. En testbädd
ger företag en ingång till vården.
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