
Kraftsamling för ökat 
nyttiggörande av hälsodata

INFORMATIONSMÖTE 8 APRIL 2022





Agenda 12:00-13:00
1) Välkomna!
2) Introduktion

3) Varför systemdemonstratorer?
4) Utlysningen i korthet
5) Kommande aktiviteter
6) Frågor



Team

Jonas Tranell            Sanna Edlund             Pontus von Bahr         Anna Löfgren Wilteus

Richard Hellborg        Malin Eklund            Maria Olsson               Ylva Linde  



Vinnova kraftsamlar för 
innovation som gör att fler 
kan leva ett längre liv i hälsa



Vad är en systemdemonstrator
ANDREAS NETZ

Och varför 
systemdemo…

AKA 
systembingo 





Inte långt kvar….



Vi måste innovera hur vi 
innoverar



De samhällsutmaningar vi står inför 
kräver systemförändring och för att 
uppnå det krävs en ny typ av 
transformativ innovationspolicy

där vi stimulerar, faciliterar och 
katalyserar utvecklingen och 
genomförandet av innovativa 
systemförändringsprocesser.



Systemdemonstratorer är viktiga 
komponenter i dessa processer för att 
testa och verifiera systemlösningar i en 
verklig miljö. 



Därför har Vinnova i olika sammanhang 
lyft fram begreppet systemdemonstrator

för att dels visa på behovet av 
transformativ systemförändring genom 
systemtester i verklig miljö,

dels ge vägledning för vad dessa 
systemtester bör innehålla och 
kännetecknas av. 



För att lyckas med 
systemförändring behövs 
innovation med 
systemperspektiv!

Teknik, produkter och processer

Affärsmodeller, investeringar och upphandling

Policy och Regelverk

Beteende, kultur och värderingar

Infrastruktur 



Vad kännetecknar en systemdemonstrator
Storskalig demonstration och test i verklig miljö som kombinerar innovativa lösningar med 
potential att skapa systemförändring som bidrar till hållbar omställning, i linje med de globala 
hållbarhetsmålen.

En eller flera behovsägare har uttalat ett tydligt behov av systemförändringen och avsikt att 
aktivt delta i utformande och genomförande av systemdemonstratorn. 

Systemdemonstratorn utformas och genomförs med ett tydligt systemperspektiv genom att 
adressera samtliga fem dimensioner av systeminnovation*

Satsningen ska inkludera de aktörer i värdekedjan som behövs för att förändra det identifierade 
systemet.

*Teknik, produkter och processer, Affärsmodeller, investeringar och upphandling, Policy och regelverk, 
Beteende, kultur och värderingar samt Infrastruktur.
1) Miedzinski (2017), presenterad i Miedzinski, M., Mazzucato, M. and Ekins, P. (2019). A framework for mission-oriented innovation policy roadmapping for the SDGs: The case of plastic-free oceans. UCL Institute 
for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series (IIPP WP 2019-03). 
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Kontrollerad 
miljö

Verklig miljö

Idégenerering Utveckling Testning Demonstration Implementering 
/Marknad

LABORATORIUM

KONSTRUERADE 
MILJÖER

VERKLIGHETSNÄRA 
TESTBÄDDAR

SYSTEM-
DEMONSTRATOR



Vilket system vill ni förändra? 

Vilket system vill ni förändra? 



Kraftsamling inom hälsodata
• Den snabba kunskaps- och 

teknikutvecklingen kan revolutionera 
möjligheterna att ge fler ett liv i hälsa

• En förutsättning är ett effektivt och säkert 
nyttiggörande av hälsodata 

• Kraftsamlingen består av två utlysningar 
och en kontinuerlig dialog

• Vinnova stöttar storskaliga tester av skalbara 
och långsiktiga lösningar i verkliga miljöer

• Demonstratorn kan bidra på både lokal, 
regional, nationell och internationell nivå till 
kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, 
forskning och innovation





Exempel på hälsodata

• Ålder

• Längd

• Kön

• Genetik

• Blodtryck

• Blodsocker

Biologi Levnadsvanor Socialt nätverk
Boende, utbildning, 

arbetsmiljö, sjukvård, 
omsorg

Kultur, miljö, 
socioekonomiska

faktorer

• Tobaksvanor

• Fysisk aktivitet

• Alkoholbruk

• Matvanor

• Narkotikabruk

• Familjesituation

• Socialt stöd

• Nätverk

• Riskfaktorer

• Screening

• Diagnoser

• Behandlingar

• Insatser/åtgärder

• Luftföroreningar

• Segregation

• Diskriminering



Hälsodata finns hos många aktörer



Preliminär process 2022-2026
2022 Q2 Q3 Q4 2023 Q1 Q2 Q3

Ansökan 
förberedelseprojekt 

Beslut
förberedelseprojekt 

Ansökan 
Genomförande 
av systemdemo

Beslut 
Genomförande
av systemdemo

Frågestunder och nätverksmöten Frågestunder och nätverksmötenStödjande workshops 
& samskapande 

Förberedelseprojekt Genomförande av 
systemdemo 2023-2026



Förberedelseprojekt 2022

• Definiera systemet, utmaningar
och möjligheter

• Identifiera och mobilisera
relevanta aktörer

• Tydliggöra visionen för det identifierade
systemet och identifiera lösningar hur
skalbara lösningar kan utvecklas

• Identifiera och förhålla sig till 
andra pågående initiativ



Systemdemonstratorns 5 dimensioner
Teknik, produkter och processer 

Affärsmodeller, investeringar och upphandling 

Policy och regelverk 

Beteende, kultur och värderingar

Infrastruktur



Vem kan söka? 

En aktör som representerar svensk
hälso- och sjukvård eller omsorg
bör aktivt delta i förberedelseprojektet

Övriga aktörer kan vara:
• Näringsliv
• Offentlig sektor och vårdgivare
• Akademi, inklusive forskningsinfrastruktur
• Forskningsinstitut
• Idéburen organisation inklusive 

patientförening



Vad kan man söka för?
Aktiviteter inom begreppet genomförbarhetsstudie* 

Utvärdering och analys av potentialen för en framtida systemdemonstrator 

Belysa systemdemonstratorns starka och svaga sidor, möjligheter, 
risker och utsikter till framgång 

Identifiera de resurser som krävs för att genomföra

Aktiviteter som kan ingå är exempelvis:

• Möten och workshops

• Dialoger

• Analyser

*tabell-stodnivaer-statligt-stod.pdf (vinnova.se)

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/tabell-stodnivaer-statligt-stod.pdf


Hur mycket kan ni söka? 

750 000 kr för upp till sex månader 
långa förberedelseprojekt



Tidslinje förberedelseprojekt 2022

Utlysningen öppnar 
31 mar -22

Utlysning stänger
31 maj -22
kl. 14:00 

Bedömningsperiod 
1–23 jun -22

Beslut
Meddelas
30 jun -22

Projektstart från
1 jul – 1 sept -22

Projekt-
avslut senast 
31 dec -22

4-6 mån



Bedömningskriterier
• Potential 
• Aktörer 
• Genomförbarhet



Potential 
• Nationellt skalbar systemdemonstrator
• Ökat nyttiggörande av hälsodata
• Fem dimensioner
• Bidra till bättre hälsa och hållbarhet
• Omvärldsanalys
• Hållbar tillväxt
• Jämställdhet och jämlikhet



Aktörer 
• Teamets utformning 
• Relevanta aktörer
• Representation av svensk hälso- och sjukvård och/eller omsorg
• Teamets könsfördelning



Genomförbarhet 
• Projektplan
• Hantering av risker och hinder
• Integrering av jämställdhetsaspekter



Frågestund utan föranmälan 

• Onsdag 20 april kl 13-14 
• Torsdag 5 maj kl 13-14 
• Fredag 20 maj kl 13-14

DIGITALT VIA TEAMS

Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata | Vinnova

https://www.vinnova.se/e/systemdemo-och-halsoanalys/kraftsamling-for-okat-nyttiggorande-av-halsodata/


Event för nätverkande

Fysiskt event (Vinnova)
Fredag 6 maj kl. 13-16

Digitalt event (Teams)
Fredag 13 maj kl. 13-16 

DIGITALT ELLER FYSISKT

Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata | Vinnova

https://www.vinnova.se/e/systemdemo-och-halsoanalys/kraftsamling-for-okat-nyttiggorande-av-halsodata/


Kontakta oss gärna!

Jonas Tranell            Sanna Edlund             Pontus von Bahr         Anna Löfgren Wilteus

Richard Hellborg        Malin Eklund            Maria Olsson               Ylva Linde  

halsodata@vinnova.se

mailto:halsodata@vinnova.se


Sverige och världen står 
inför komplexa utmaningar

Vi behöver innovation 
i bred bemärkelse

Foto: Johnér Bildbank, Volvo, BreddaBilden



TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se
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