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Insatser för innovationer inom 

Hälsa 
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

och våra insatser ska stimulera tillväxt 
och samhällsnytta.
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Utmaningar och mål för  
innovationer inom hälsoområdet

Globala utmaningar, som en åldrande befolkning, en ökning av livsstilsrelaterade 
sjukdomar och antibiotikaresistens ställer krav på samarbete mellan akademi, 
näringsliv och offentlig verksamhet för att utveckla innovativa lösningar och 
behandlingsmetoder. 

VINNOVAs målsättning är att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 
som möter globala hälsobehov, att vård och omsorg deltar aktivt i utvecklingen av 
morgondagens innovationer samt att ett globalt attraktivt innovationsstödjande 
ekosystem kopplar samman vård, forskning och företag. Genom bättre samverkan 
mellan offentlig sektor, akademisk forskning, näringsliv och användare får Sverige goda 
möjligheter att ta fram nya innovationer och svenska företag får nya affärsmöjligheter.

Charlotte Brogren, GD VINNOVA

Stora möjligheter till 
innovationer inom hälsoområdet

Sverige har en lång tradition av att 
utveckla innovationer inom hälso- 
området samt en väl fungerande vård 
med en gedigen dokumentation av 
resultat. Det ger oss möjlighet att 
utveckla konkurrenskraftiga lösningar 
där vi vet att behoven är stora och där 
det finns en efterfrågan globalt. 

Förutom att stimulera nya lösningar 
som effektiviserar och förbättrar 
välfärdstjänsterna, bidrar det också 
till att näringslivet kan utveckla nya 
produkter. Om vi använder våra styrkor 
på ett klokt sätt kan utmaningarna 
inom området hälsa vändas till nya 
tillväxtmöjligheter för Sverige.
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– En satsning på nyskapande samverkansprojekt inom hälsoområdet

Innovationer för framtidens hälsa 

I Sverige bedrivs forskning av hög kvalitet inom livsvetenskaper. Dock behöver länkar-
na till innovation och användning stärkas. Programmet Innovationer för framtidens 
hälsa som riktar sig till forskningsorganisationer, företag och offentligt finansierad 
verksamhet som i samverkan vill utveckla innovationer inom hälsoområdet.

Inom projekttiden ska en idé verifieras både kliniskt/tekniskt och affärsmässigt i sam- 
verkan med behovsägare/användare till en nivå som kan attrahera följdinvesteringar 
i form av offentlig eller privat finansiering. Behovsägare medverkar för att säkerställa 
relevansen i de innovationer som projektet syftar till att ta fram och vid behov medverka 
i tester under projektets gång. Behovsägare kan vara patienter, patientorganisationer, 
företag eller vårdgivare.

En effektanalys av programmet, som tagits fram på uppdrag av VINNOVA, visar att behov 
och efterfrågan från näringsliv och användare bidrar till utveckling av nya innovationer 
inom hälsoområdet. Analysen visar också att svenska aktörer inom hälsoområdet i stor 
utsträckning beviljas medel i olika europeiska program.

Information om programmet hittar du på 
VINNOVAs webb: www.vinnova.se/ifh

Exempel på 
projekt finansierat 
av VINNOVA

QuickMIC – Snabbare test av antibiotikaresistens
Tiden till korrekt behandling vid exempelvis blodförgiftning är ytterst viktig för 
patientens överlevnad. Därför är det viktigt att korta tiden från provtagning till 
behandling. Sjukhusens bakteriologiska rutinlaboratorier utför kontinuerligt tester 
för att mäta vilka antibiotika som ett patientprov är känsligt för. Svaret vägleder 
sedan läkaren att välja vilken typ av antibiotika och vilken dos som ska användas för 
att maximera effekten och undvika resistens. Gradientechs QuickMIC-metod har 
testats på patientprover och visat sig kunna ge lika bra resultat som dagens metoder 
men på väsentligt kortare tid, ca fyra timmar i stället för ett till två dygn.
 
Gradientech AB genomför evalueringsstudier av metoden i samverkan med  
Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Projektet omfattar också att ta fram 
ett prototypinstrument, en fördjupad marknadsanalys av antibiotikascreening och 
en hälsoekonomisk studie. Målet är att på fem års sikt ha ett registrerat diagnos-
tikinstrument på marknaden med tillhörande reagenser för screening av de fem 
vanligaste bakterietyperna vid allvarliga blodinfektioner.
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Vård och omsorg 

Offentligt finansierad verksamhet inom vård och omsorg har en viktig roll för att 
skapa, utveckla och införa innovationer som kommer patienter och brukare till nytta 
och för att öka kvaliteten, säkerheten och effektiviteten inom verksamheten. Inno-
vationerna kan vara produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. 
Idéerna kan dels komma internt från verksamheten, där till exempel personal har en 
lösning på ett behov, men också externt från företag som behöver utveckla och testa 
sina lösningar praktiskt i vården och omsorgen. 

För att öka innovationskraften i offentligt finansierad verksamhet behöver offentliga 
aktörer utveckla ett nära samarbete med både privata och idéburna organisationer samt 
med forskare, patienter och brukare.
Målsättningen för VINNOVA är att bidra till att vård och omsorg blir en drivkraft för både 
utveckling och användning av innovationer. Därför finansierar VINNOVA uppbyggandet 
av innovationsstrukturer, exempelvis innovationsslussar och testbäddar.  
Ett annat exempel för att främja innovation är den satsning vi gör på utveckling av  
ersättningsmodeller. Genom att påverka de ekonomiska styrsystemen underlättas  
införandet av nya innovationer i vård och omsorg. 

Exempel på insatser: Testbäddar
VINNOVAs definition av testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan 
med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa 
nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Målet är att etablera 
strukturer för att stärka näringslivets konkurrenskraft samt höja innovationsförmågan 
inom vården. Exempel på testbäddsområden är e-hälsa, medicinteknik, vård på distans, 
personcentrerad vård, tandvård och tjänsteinnovationer. 

Läs mer om testbäddarna 
på VINNOVAs webb.

FRÖN – För ökad innovation i 
offentligt finansierad verksamhet 

VINNOVA stödjer aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, som har 
ambitioner att utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra den långsiktiga 
effektiviteten med hjälp av innovation. Finansieringsstödet är indelat i tre delar och 
kan sökas för den utvecklingsfas som passar bäst.

• Planering - när det finns en oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande    
lösning för verksamheten och planering behövs för att utveckla den vidare.
• Utveckling – när det finns behov av en bärkraftig och nyskapande lösning för 
 verksamheten och finansiering behövs för att utveckla eller finslipa den.
• Införande – när den nyskapande och bärkraftiga lösningen är färdigutvecklad, 
 men finansiellt stöd behövs för att den ska kunna införas i verksamheten.

FRÖN riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster i offentlig eller privat regi. 
Exempel på sådana är: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommu-
nala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som 
utför offentligt finansierade tjänster, intresse- och branschorganisationer för offentligt 
finansierad verksamhet etc. 

Läs mer på www.vinnova.se/fron

• 

• 

• 

• 

• 

Exempel på 
projekt finansierade 
av VINNOVA

Videostöd vid rådgivning för ökad kvalitet och tillgänglighet

Ersättningsmodeller för virtuella hälsorum

Interaktiv guide för kliniska studier inom cellterapi

Smart handskhållare som minskar smittorisk

Organisationsmodell för patienter med ett avancerat omvårdnadsbehov
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Digital hälsa och eHälsa

Sedan många år arbetar VINNOVA med eHälsosatsningar. De innovationer som 
görs inom vård och omsorg handlar i mycket stor grad om informations- och kommu-
nikationsteknik och digitalisering. 
Digitaliseringen är en utveckling som förändrar vardagen och kommer att ha stor påver-
kan på mångas liv framöver. Ett exempel är de digitala armband som bärs av allt fler. De 
mäter aktivitetsnivå och hälsostatus och är bara början av på en era när allt är uppkopplat 
och information samlas automatiskt. 

Hur blir all insamlad data – Big Data – användbar? Verktyg för att omsätta Big Data i an-
vändbar information är nyckeln till framgång. Här öppnas helt nya affärsmöjligheter.
För enskilda individer blir rätt använd information ett verktyg för egendiagnostik och ett 
tydligt beslutsstöd för livsstilsförändring och bättre hälsa. På högre nivå kan trender i 
stora mängder insamlade data användas för att förutspå framtida scenarier. Att förebygga  
sjukdom, det vill säga prevention, är en av de viktigaste samhällsfrågorna för att säkra 
välfärden och ett område som VINNOVA satsar på.  

Snabb identifiering av personer som inte kan meddela sig vid sjukdom eller allvarlig 
skada, säker överföring av medicinsk information och personuppgifter samt navigering i 
främmande miljö är andra områden inom eHälsa som har stor potential.

Exempel på projekt 
finansierat av  
VINNOVA

Projektet Mina vårdflödens vision är att öka patienternas delaktighet genom nya möjlig-
heter för patienter och anhöriga att följa upp och påverka det individuella vårdflödet samt 
att skapa en helhetslösning utifrån individens behov baserat på innovativa e-tjänster, 
öppna dataplattformar och nya affärsmodeller. För att nå denna vision kommer projektet 
att införa Mina vårdflödens e-tjänster med tillhörande teknisk infrastruktur på ett 
antal vårdenheter i minst sju landsting i Sverige samt på minst en vårdenhet i två 
andra nordiska länder. Därmed uppnås en nationell implementering av konceptet och 
paketering av lösningarna för den nordiska marknaden redan vid projektets slut.
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Innovativa små och medelstora 
företag

VINNOVA har som uppgift från regeringen att stödja små och medelstora företag 
genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd. Det är ofta svårt 
för små företag att få finansiering för innovationsprojekt med hög risk, därför behövs 
den här typen av stöd. Bland de projekt vi finansierar finns många med stor potential 
som kan leda till kommersiellt framgångsrika produkter och tjänster i framtiden.

Programmet innovationsprojekt i företag finansierar utveckling av affärskoncept
med stor internationell potential som tillämpar ny kunskap eller ny teknik. Projekten ska 
vara i en tidig utvecklingsfas där kommersiella och utvecklingsmässiga risker kvarstår. 
Målet är att företagen attraherar resurser för att fullfölja utvecklingen av affärskonceptet. 

Programmet är indelat i två delar, där den ena delen riktar sig till nystartade företag som 
kan få full finansiering med upp till en halv miljon kronor. I den andra delen kan alla 
typer av företag med max 250 anställda få finansiering av halva projektkostnaden med 
upp till fem miljoner kronor. 

För företag som vill arbeta med en europeisk partner kan Eurostars 
vara lösningen. 
EU-kommissionen och det europeiska samarbetsnätverket EUREKA har 
ett gemensamt program, Eurostars, som främst vänder sig till små och 

medelstora företag med egen forskning. Programmet har en budget på runt 1,14 miljarder 
euro. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två länder. 
Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på 
innovativ teknik. VINNOVA kan bevilja upp till fem miljoner kronor per ansökan. Större 
företag, universitet och institut kan också med verka i projekten.  
 
 
 
 
 

Läs mer om VINNOVAs satsningar på små 
och medelstora företag på www.vinnova.se/smf

Exempel på 
projekt finansierat
av VINNOVA

Integrum har utvecklat en innovativ lösning där implantat förankras i skelettet med 
hjälp av en titanskruv, så kallad osseointegration. Kopplingen gör att protesen 
inte behöver belasta direkt på huden, vilket minskar hudrelaterade problem och 
förbättrar stabilitet och rörlighet. 

I den senaste versionen, som VINNOVA varit med och finansierat, kan patienten 
styra protesen med tankekraft. Nerv- och muskelsignaler från hjärnan registreras 
med hjälp av implanterade elektroder och dessa används för att styra rörelserna. 
Resultaten från den första patientstudien med detta system presenterades i augusti 
2014 och har rönt stor internationell uppmärksamhet.
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Vad är Utmaningsdriven innovation?

Samhällsutmaningar är en global angelägenhet och efterfrågan på hållbara lösningar 
växer. Samtidigt som utmaningarna hotar våra samhällens framtid utgör de en grund 
för efterfrågan på innovativa lösningar. Att ta itu med utmaningarna innebär att 
man både hittar lösningar på problemen och genererar hållbar tillväxt och 
samhällsnytta. 

Utmaningsdriven innovation: samhällsutmaning som tillväxtmöjligheter

Programmet består av en 3-stegs process där projekten präglas av ett brett angreppssätt, breda konstellationer 
samt stort fokus på nyttiggörande.

Då utmaningarna spänner över flera gränser för såväl kompetensområden som organi-
sationer krävs breda samarbeten. VINNOVAs målsättning med området och programmet 
Utmaningsdriven innovation är att mobilisera kraftfulla och breda konsortier med sam-
hällsutmaningar i fokus som drivkraft för innovation. 
VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha goda  
förutsättningar för internationellt ledande innovationskraft: 

• Framtidens hälsa och sjukvård
• Hållbara och attraktiva städer
• Informationssamhället 3.0
• Konkurrenskraftig produktion

Utmaningar för framtidens hälsa och sjukvård 
En god hälsa hos befolkningen och en fungerande sjukvård för alla är viktiga 
förutsättningar för hållbar tillväxt. Klimat, miljö, trafiksäkerhet, pandemier, psykisk 
ohälsa, antibiotikaresistens och livsstilsrelaterade sjukdomar är exempel på områden 
som kommer att ha betydelse för framtidens hälsa och sjukvård. Att verka preventivt och 
förhindra sjukdomar samt att skapa bättre livskvalitet för människor, inte minst äldre, 
innebär också en stor utmaning för samhället. Hälso- och sjukvårdssektorn står dessutom 
inför utmaningen att möta invånares och patienters ökade krav på information, kvalitet, 
tillgänglighet, kostnadseffektivitet och individualiserad behandling.

Exempel på 
projekt finansierade
av VINNOVA

STEG 1
Noll vibrationsskador
I Sverige arbetar mer än 350 000 personer minst två timmar per dag med handhållna vibrerande 

verktyg och maskiner. Det är väl känt att långvarig vibrationsexponering är skadligt och kan 

ge problem både i form av personligt lidande och kostnader för företag och samhälle. Projektet 

syftar till att helt undvika vibrationsskador genom att utveckla lågvibrerande maskiner, öka 

kunskap om prevention samt ta fram underlag för ett förbättrat regelverk. 

STEG 2
Skonsam strålbehandling
Vi lever allt längre och allt fler av oss kommer att leva med en botad cancersjukdom. Strålbe-

handlingen i sig bör därför inte orsaka invalidiserande skador. Målet med projektet Skonsam 

Strålbehandling är individanpassad strålbehandling, tuffare mot tumören men skonsammare 

för patienten. Genom att ersätta datortomografi med magnetkamera vid all strålbehandling, 

vill man uppnå en effektivare behandlingsprocess. Projektet ger även stöd för en internationell 

utbildningsmiljö förlagd vid de svenska universitetssjukhusen. 

STEG 3
Expertdiagnostik i nätverk (ExDIN)
Diagnostik utgör idag ca 15 procent av sjukvårdens kostnader och kvaliteten har stor inverkan 

på sjukvårdens övriga kostnader då det utgör beslutsunderlag för behandling. En stor utma- 

ning för att effektivt diagnosticera cancer är bristen på specialister inom radiologi och patolo-

gi. Samtidigt ökar kraven på subspecialisering i takt med att diagnostiken blir mer komplex. 

Genom diagnostiska nätverk kan samverkan mellan specialister öka och på så vis bidra till en 

förbättrad diagnostik och vård. ExDIN har under steg 2 utvecklat tekniska och organisatoriska 

förutsättningar för att upprätta diagnostiska nätverk och har visat stora möjliga kvalitetsför-

bättringar och resursbesparingar vid driftsättning av nya arbetsflöden för samverkan mellan 

subspecialister. Projektet som samlar företag, kliniska verksamheter och forskningsaktörer ska 

i steg 3 ta fram en implementeringsmodell för hur nätverken ska organiseras, finansieras och 

förvaltas i större skala. Denna kommer att förankras på nationell nivå och valideras i pilotdrift 

inom patologi.

Läs mer om Utmaningsdriven innovation 
på www.vinnova.se/udi
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SWElife
Strategiska innovationsprogrammet

Syftet med satsningen är att stärka Sveriges konkurrenskraft och utveckla hållbara 
lösningar på globala samhällsutmaningar. Det strategiska innovationsprogrammet 
SWElife, är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och 
innovationsprocesser för svensk life science. 
SWElife ska stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som 
riskerar drabbas eller redan drabbats av någon av folksjukdomarna: diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar, övervikt och fetma, tumörsjukdomar, demenssjukdomar, psykisk ohälsa, 
rörelseorganens sjukdomar, astma, allergier och lungsjukdomen KOL. Programmet hade 
sin första utlysning under våren 2015.

Initiativet strategiska innovationsområden är en viktig del i regeringens forsknings- och 
innovationspolitik och syftar i grunden till långsiktiga systemförändringar. VINNOVA 
genomför satsningen tillsammans med Energimyndigheten och Formas.Området hälsa 
är ett svenskt styrkeområde där kraftsamling, förnyelse och samverkan krävs för att både 
möta samhällsutmaningar och global konkurrens.

Läs mer om strategiska innovationsområden 
på www.vinnova.se/sio
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Europeiska och  
internationella satsningar

VINNOVAs huvudroll inom internationell samverkan är dels att aktivt bygga 
nätverk mellan olika aktörer i Sverige och andra länder, dels att främja svenskt 
deltagande i internationell FoU. Målet är att nå samverkan och synergieffekter 
mellan nationella och internationella satsningar på FoU. 

Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation
Horisont 2020 är det hittills största EU-programmet för forskning och innovation. Program-
met omfattar 80 miljarder Euro från 2014-2020.
Genom att koppla ihop innovationer och forskning kommer Horisont 2020 att vara en möj-
liggörare för industri och vetenskap att tillsammans möta sociala utmaningar. Målet är att 
säkra europeiska produkter som världsledande, att minska hinder och göra det enklare för 
offentlig verksamhet och privat sektor att arbeta tillsammans med innovationsprojekt.

Programmet är öppet för alla; universitet, företag, industri, offentlig verksamhet och 
idéburna organisationer. Horisont 2020 är också öppet för medverkan från länder utanför 
Europa.

Programmet har tre prioriterade huvudspår:

•  Spetskompetens – Excellent Science ska stärka EU:s globala ställning inom forskning
 och innovation.
• Industriellt ledarskap – Industrial leadership – ska göra Europa mer attraktivt för
 investeringar i forskning och innovation.
•  Samhälleliga utmaningar – Societal challenges – fokuserar på de stora samhälleliga
 utmaningar som EU och resten av världen står inför. I många fall kommer det att
 krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och
 humaniora.

Läs mer om EU och internationell samverkan 
på www.vinnova.se/eu-int

Exempel på 
projekt finansierade 
av VINNOVA

AAL och IMI
Det europeiska samarbetsprogrammet Active Assisted Living (AAL) har som syfte 
att gynna europeisk företagsamhet och att generera IT-baserade lösningar riktade 
till äldre för ökad livskvalitet och välfärd. Projekt där Sverige varit framgångsrikt 
handlar till exempel om navigering i stadsmiljö för personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, projekt om aktiviteter i terräng för personer med nedsatt balans och 
rörelseförmåga samt kommunikation med närstående och med vårdvårdpersonal. 

Uppsala universitet leder ett stort antibiotikaprojekt som heter ENABLE inom Inno-
vative Medicines Initiative (IMI). Projektet har som mål att ta fram nya, effektivare 
antibiotika i huvudsak mot gramnegativa bakterier utan att ge upphov till nya 
resistenta stammar. 
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Samverkan mellan myndigheter

Barn och ungdomars psykiska hälsa
Programmet har fokus på psykisk hälsa, men kopplingen till fysisk hälsa är också 
relevant. Svensk forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa sker inom 
många discipliner. Relationen mellan medicinska faktorer, exempelvis genetiska 
karakteristika, och psykisk hälsa är komplex. Av central betydelse för barns och 
ungdomars utveckling och psykiska hälsa är de kamrat- och vuxenrelationer som 
utvecklas i olika sociala sammanhang, i familj, förskola och skola, samt delaktigheten i 
skolan och prestationskraven och konkurrensen där. Även levnadsvanor, fysisk miljö och 
socioekonomiska faktorer är viktiga.

Programmet Barn och ungdomars psykiska hälsa är tvärvetenskapligt och spänner över 
humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och teknikvetenskap, helst i 
samverkan mellan akademi och näringsliv eller offentlig verksamhet.
Bakgrunden är de kunskapsluckor som finns om barns och ungdomars psykiska hälsa. 
Syftet är att öka förståelsen för vad som främjar eller hindrar en god psykisk utveckling 
samt att se förändringar över tid. Programmet fyller en viktig funktion då ett stort 
antal interventionsprogram som används i Sverige för att förebygga psykisk ohälsa har 
begränsat vetenskapligt stöd.

Utlysningen 2014 omfattar totalt 39 miljoner kronor för projektbidrag under åren 
2015–2017. Den sker inom ramen för det forskningsprogram som Formas, Forte, 
Vetenskapsrådet och VINNOVA inledde 2011.
 

Publikationer

Slututvärdering Innovationsslussar inom hälso- och 
sjukvården 
Det huvudsakliga syfte med innovationsslussarna är att ta till-
vara vårdpersonalens idéer och utveckla produkter eller tjänster 
som kommersialiseras eller bidrar till att förbättra hälso- och 
sjukvården. De ska också fungera som en ingång för företag och 
underlätta introduktion av innovationer inom vården. Rapporten 
presenterar slututvärderingen av satsningen på innovationsslussar 
inom hälso- och sjukvården. Rapporten visar att satsningen på in-
novationsslussar varit lyckad och lett till ett ökat samarbete mellan 
hälso- och sjukvården, företagen och det omgivande innovations-
systemet. Samtliga innovationsslussar är nu permanentade och 
fortsätter efter VINNOVAs finansiering med stöd från respektive 
landsting eller region.

Global trends with local effects – Swedish Life 
Science Industry 1998-2012
Den svenska Life Science-industrin utvecklar produkter som har 
ett högt förädlingsvärde, står för en omfattande export, stora 
FoU-investeringar och många kunskapsintensiva arbetstillfällen. 
Samtidigt pågår en strukturomvandling i industrin globalt och 
nyheterna om att en del företag lägger ner verksamhet i Sverige 
väcker frågan om industrin kommer att fortsätta att utvecklas och 
växa i Sverige. Det positiva är att andra delar av Life Science-in-
dustrin växer, men de lyckas för närvarande inte kompensera för 
nedskärningarna.

Vägar till välfärdsinnovation
Hur löser vi utmaningen med att överföra ett lyckat innovations- 
projekt till ordinarie verksamhet? Hur kommer det sig att så många 
projekt som visat på goda resultat och stor potential att skapa sam-
hällsnytta ofta aldrig blir mer än just ett tidsbegränsat projekt, som 
sällan sprids utanför den enhet där det startades? Samhället har 
inte råd att förlora all den kunskap som byggts upp i olika innova-
tions- och utvecklingsprojekt, utan måste bli bättre på att tillvarata 
resultaten för att skapa en modern och effektiv välfärd som flexibelt 
kan möta invånarnas behov.
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