
 UTLYSNING 1 (22) 

Datum Diarienummer  

2020–11–03 
 
Reviderad 

2020-11-10 

2020-04334  

 

 

 

 

 

Vinter – 
interoperabilitet och 
data 
 
En plattform för säker delning och 
användning av data om diabetes 
 
 

 

  



 UTLYSNING 2 (22) 

Datum Diarienummer  

2020–11–03 
 
Reviderad 

2020-11-10 

2020-04334  

 

 

 

 

 

 

Innehåll 
1 Erbjudandet i korthet ....................................................................................... 4 

 Vanliga frågor .......................................................................................... 5 

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? ................................................. 6 

 Plattform för innovationstävlingen Vinter ............................................... 6 

3 Arkitekturbeskrivning av tävlingsplattformen ................................................. 6 

 Tekniska krav för tävlingsplattformen..................................................... 7 

 Juridiska krav för tävlingsplattformen ..................................................... 8 

 Övriga krav .............................................................................................. 8 

4 Vem riktar sig utlysningen till? ....................................................................... 9 

5 Vad finansierar vi? ......................................................................................... 10 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för ........................................... 10 

 Stödberättigande kostnader .................................................................... 11 

6 Hur stort bidrag ger vi? .................................................................................. 11 

7 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan .............................................. 11 

8 Bedömning av inkomna ansökningar ............................................................ 12 

 Vad bedömer vi? .................................................................................... 12 

8.1.1 Potential ............................................................................................. 12 

8.1.2 Genomförbarhet ................................................................................. 12 

8.1.3 Aktörer ............................................................................................... 12 

 Hur bedömer vi? .................................................................................... 12 

9 Beslut och villkor ........................................................................................... 13 

 Om våra beslut ....................................................................................... 13 

 Villkor för beviljade bidrag ................................................................... 13 

10 Så här ansöker ni ............................................................................................ 13 

11 Övergripande arkitektur för tävlingsplattformen ........................................... 15 

 Syfte ....................................................................................................... 15 

 Målgrupp................................................................................................ 15 

 Omfattning ............................................................................................. 15 

 Begrepp och akronymer ......................................................................... 15 

12 Översikt ......................................................................................................... 15 

13 Verksamhetsbehov och regelverk .................................................................. 16 

14 Former av data ............................................................................................... 17 

15 Applikationsfunktioner .................................................................................. 18 

 Identifiering ........................................................................................... 18 

 Begäran / Samtycke / Beslut .................................................................. 18 

 Utlämnande / Åtkomst ........................................................................... 19 

16 Arkitekturbyggblock ...................................................................................... 19 

 Identitetshanterare.................................................................................. 19 

 Definitionshanterare .............................................................................. 20 

 Dataindex ............................................................................................... 20 



 UTLYSNING 3 (22) 

Datum Diarienummer  

2020–11–03 
 
Reviderad 

2020-11-10 

2020-04334  

 

 

 

 

 

 Kontraktshanterare ................................................................................. 20 

 Tjänstekatalog ........................................................................................ 21 

 Tjänster .................................................................................................. 21 

 Datalagring ............................................................................................ 21 

16.7.1 Tävlingsvärdens datalagringstjänst ................................................ 21 

 Datatransport.......................................................................................... 22 
 

 

 

 

Revisionshistorik  
 

Datum Ändring  

2020-11-10 Uppdatering av länkar i dokumentet som visats sig ej vara 

aktiverade. 

  

  

  

  



 UTLYSNING 4 (22) 

Datum Diarienummer  

2020–11–03 
 
Reviderad 

2020-11-10 

2020-04334  

 

 

 

 

 

1 Erbjudandet i korthet 

Vinnova öppnar en utlysning för att etablera en plattform som hanterar patientdata 

inom området diabetes. Det långsiktiga målet är att öka interoperabilitet hos data 

inom vård och hälsa samt möjliggöra att personliga och integritetskänsliga data 

också blir en aktiv del av områdets digitala transformation.  

Med den här utlysningen avser vi att ge stöd till ett projekt bestående av en grupp 

organisationer som genom samverkan sammanställer, utvecklar och driver en 

plattform för innovation med innehåll från olika datakällor som kan relateras till 

diabetes. I fokus står både patientnytta och nya innovationer för vård och hälsa. 

Det handlar om att göra en omställning inom ett integritetskänsligt område så att 

data om patienter kan vara del av innovativa lösningar. 

Utlysningen skapar förutsättningar för att etablera en digital plattform som både 

uppfyller nödvändiga tekniska och juridiska krav för att kunna hantera och 

återanvända data om patienter. 

Denna satsning vänder sig till en grupp av organisationer som tillsammans:  

• har teknisk och juridisk kunskap samt erfarenhet av att hantera och lagra 

känsliga data 

• kan testa sin lösning till plattform tillsammans med externa behovsägare 

som under kontrollerade och säkra former behöver få tillgång till data, 

• har delar för en plattform redo för sammansättning och vidare 

utveckling och förvaltning över flera år. 

Fem miljoner kronor är avsatta till att skapa en första plattform, som alltså 

utlysningen omfattar. Senare omgångar är planerade med målet att utveckla och 

använda plattformen som infrastruktur för datadrivna innovationer över ett antal 

år. En eller två sådana innovationsaktiviteter är planerade att ske 2021. Dessa 

innovationsaktiviteter går under benämningen innovationstävling Vinter.  

Sista dag för att lämna in ansökan är 10 december 2020, kl. 14:00. Beslut ges 

troligen innan jul men senast 15 januari 2021. 

Utlysningsansvarig, cassandra.marshall@vinnova.se (08-473 32 60). 

Handläggare, erik.boralv@vinnova.se (08-473 32 22), emelie.falk@vinnova.se 

(08-473 31 77), richard.hellborg@vinnova.se (08-473 31 23).  

Tävlingsramverk, tekniska frågor, peder.blomqvist@vinnova.se (08-473 32 05) 

Administrativa frågor, sussi.trankell@vinnova.se (08-473 31 58).   

Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 

på www.vinnova.se. 

mailto:cassandra.marshall@vinnova.se
mailto:erik.boralv@vinnova.se
mailto:emelie.falk@vinnova.se
mailto:richard.hellborg@vinnova.se
mailto:peder.blomqvist@vinnova.se
mailto:sussi.trankell@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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 Vanliga frågor 

Vad innebär innovationstävlingen Vinter?  

Den digitala plattformen ska ge tillgång till patientdata om diabetes. Data ska 

kunna återanvändas för olika tjänster och innovationer. Under 2021 planeras 

aktiviteter där plattformen ska fungera som dataleverantör i en innovationstävling. 

En innovationstävling utformas så att den belönar den som först eller effektivast 

kan lösa en definierad utmaning. Tävlingar fungerar som incitament för att lösa en 

specifik utmaning, istället för att belöna tidigare prestationer (belöningar av det 

slaget, såsom Nobels fredspris, kallas priser).1 

Syftet med Vinter är att driva på utveckling och implementering av gemensamt 

verifierade och validerade tjänster utifrån: 

• interoperabilitet (semantisk och teknisk) 

• standarder och rekommendationer 

• principer och policys 

Tävlande är aktörer som vill göra en tjänst eller de som tillhandahåller säker 

infrastruktur för tjänstesamverkan. 

Hur stor andel av kostnaderna för projektet kan täckas av bidrag från 

Vinnova?  

En förekommande fråga är om det krävs medfinansiering i en ansökan. 

• Ja, för de projektparter som bedriver ekonomisk verksamhet. Se vad som 

räknas som ekonomisk verksamhet.   

• Nej, inte för de projektparter som inte bedriver ekonomisk verksamhet.   

• Nej, om det gäller stöd av mindre betydelse. Se nedan.  

Bidrag till ekonomisk verksamhet beviljas baserat på stödgrund ”industriell 

forskning”. Det finns en tabell som visar hur stor andel ett litet, medelstort och 

stort företag kan få i stöd. Notera att stödnivåerna räknas per organisation och kan 

alltså vara olika för projektparterna i en ansökan.  

De kostnader som inte kan täckas av bidrag från Vinnova kräver medfinansiering, 

genom egna insatser (exempelvis lön) av företaget. Se Vinnovas guide till 

stödberättigande kostnader för exempel på beräkningar av kostnader. 

Företag med behov av högre stödnivå än vad som är möjligt enligt ovanstående 

definitioner kan söka stöd av mindre betydelse under förutsättning att sökanden 

kan ta emot sådant stöd. Se kapitel 5. 

 
1 https://www.vinnova.se/publikationer/nnovationstavlingar/  

https://www.vinnova.se/publikationer/nnovationstavlingar/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/publikationer/nnovationstavlingar/
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 

 Plattform för innovationstävlingen Vinter 

Vinnova kommer med start 2021 att utlysa en eller flera innovationstävlingar i 

tjänstesamverkan, under namnet Vinter. De tävlande ska få tillgång till data från 

olika datakällor för att kunna skapa digitala tjänster utifrån ett ramverk för 

tjänster. Tävlande ska lösa utmaningar inom diabetesområdet, till nytta för 

patienter, anhöriga och vården. Vidare kan de tävlande utveckla möjliga 

infrastrukturlösningar för tjänstesamverkan; dessa lösningar utgör nya 

komponenter som kan anslutas till plattformen.  

Målen med innovationstävlingen är:  

• Förbättrad samverkan mellan aktörer inom området 

• Innovationer och beslutstöd baserade på patientdata  

• Återanvändning av befintliga data, genom ökad interoperabilitet 

• Underlätta framtagandet och implementering av nya produkter och tjänster 

• Ökade förutsättningar för klinisk forskning 

• Ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv 

För att genomföra en innovationstävling behövs en digital infrastruktur, en s.k. 

tävlingsplattform. Data om patienter och om diabetes är den mest centrala 

resursen. Dessa data kan komma från vårdens system och register men även från 

patienter och andra källor.  

När en första version av tävlingsplattformen är klar avser Vinnova att lansera en 

eller flera innovationstävlingar. Målet är en första sådan aktivitet lanseras under 

våren 2021. 

Tävlingen kommer att genomföras enligt nedan och omfatta tre möjliga kategorier 

för tävlande: 

1. digital tjänsteutveckling - producentlösning 

2. digital tjänsteutveckling - konsumentlösning 

3. digital infrastrukturlösning för hälso- och sjukvården.  

Planering har genomförts på Vinnova för att kunna initiera en första 

innovationstävling, dock med begränsningar i antalet tävlande, antal datakällor 

samt antalet diabetespatienter som bidrar med sin hälsodata.    

3 Arkitekturbeskrivning av tävlingsplattformen  

I appendix beskrivs den övergripande arkitekturen för tävlingsplattformen och 

ingående komponenter. Helheten behöver uppfylla tillämpliga regler och 
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regulatoriska krav. Vinnova kommer inte ta ansvar för att bedöma eller gå i god 

för juridiska krav (som personuppgiftsansvar) hänförligt till tävlingsplattformen. 

Vinnova kommer inte att ta ansvar för att bedöma om de juridiska kraven 

hänförliga till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är uppfyllda vid upprättandet 

av tävlingsplattformen. Det åligger parterna att själva säkerställa att de 

regulatoriska kraven är uppfyllda och att de tar fullt ansvar för hela 

personuppgiftsbehandlingen, dvs även att säkerställa att en ogiltig 

tredjelandsöverföring inte sker. Vinnova kommer inte att begära in eller behandla 

de personuppgifter som användas av parterna inom ramen för detta 

projekt/tävling. 

För att kunna starta tävlingen under 2021 kan vissa komponenter i plattformen 

hanteras manuellt. Ett exempel kan vara komponenten för samtycke; om det inte 

finns en teknisk komponent färdig så kan man hantera samtycke genom en 

manuell process (papper och signaturer, eller motsvarande).  

Vinnova ser det som positivt om sökande inom projektets utsatta tid och budget 

löser så många av tävlingsplattformens byggblock som möjligt. Det finns dock 

kritiska byggblock och plattformsbaserade tjänster som måste vara klara (körbara) 

för att tävlingen/-arna ska kunna genomföras under 2021 enligt nedan. 

 

Figur 1 Skiss över plattformens ingående komponenter 

 Tekniska krav för tävlingsplattformen  

I detta avsnitt beskrivs de tekniska delar som behöver vara uppfyllda i en första 

version av tävlingsplattformen. Vi beskriver således enbart de kritiska och minsta 

möjliga antal infrastrukturkomponenter och deras funktion som behövs för att 

kunna göra tävlingen möjlig första året.  
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• Sökande ska redogöra för vilka komponenter man har i sitt förslag till 

lösning (plattform) som består av färdiga delar och vilka delar man avser 

nyutveckla. Med fördel använder och refererar ansökan till den 

övergripande arkitekturbeskrivningen enligt appendix. 

• För att kunna genomföra en innovationstävling år ett ser vi att vi behöver 

minst en fullgod lösning på följande komponenter och funktioner: 

o Identitetshanterare och identifiering 

o Tjänstekatalog och samtycke 

o Datalagring 

o Datatransport, utlämnande och åtkomst 

 Juridiska krav för tävlingsplattformen 

• Ett krav för lagring och hantering av känsliga patientdata är att 

organisationen lyder under svensk lag.  

• De delar i tävlingsplattformen som är kopplade till juridiska kraven ser vi 

med fördel att man använder och refererar ansökan till de funktioner som 

beskrivs i den övergripande arkitekturbeskrivningen (se appendix). I 

ansökan ska det med fördel anges vilka delar av plattformen, med 

utgångspunkt från den övergripande arkitekturbeskrivningen (se 

appendix), som lyder under särskild juridisk reglering och hur detta har 

omhändertagits.  

• Sökande ska visa kompetens och erfarenheter från projekt inom hälso- och 

sjukvården både vad gäller teknik och juridik kopplat till hantering av 

hälso- och sjukvårdsdata.  

• Vinnova är inte personuppgiftsansvarig för persondata i plattformen utan 

detta ska sökande grupp hantera (och redogöra för i projektbeskrivningen). 

 Övriga krav 

Tävlingsbidrag i kommande tävlingar inom infrastrukturområdet (nya 

komponenter som bidrag till den tekniska plattformen) ska succesivt kunna stödja 

och bidra till en nationell digital infrastruktursamverkan mellan olika aktörer, för 

att komplettera och succesivt skapa kandidater till ytterligare byggblock och 

komponenter till tävlingsplattformen. 

• Den arkitektur som lösningen bygger på och som beskrivs i ansökan ser vi 

med fördel vara en integrerad lösning av flera ingående byggblock från 

olika organisationer, där man nyttjar öppna standarder och gränssnitt i 

syfte att kunna utöka eller byta ut olika byggblock över tiden.   
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• Den lösning som utvecklas ska med fördel paketeras som en tjänst i en 

kommande nationell infrastruktur för skyddsvärda persondata, och att 

lösningen därför på sikt kan skala och möjliggöra deltagare från alla hälso- 

och sjukvårdsaktörer.  

• Av ansökan ska framgå vilka årliga kostnader som behövs (som licenser) 

för att i ett grundutförande vidmakthålla och köra tävlingsplattformen 

varje år. Vinnova står inte för kostnader som är rent verksamhetsstöd. 

• Sökande äger plattformen men ska erbjuda andra tillgång till den i 

samband med tävlingar.  

• För att de tävlande snabbt ska komma igång och fokusera på själva 

lösandet av tävlingens utmaningar så behövs det sannolikt någon form av 

tjänsteutvecklingsverktyg som kan laddas ner för att användas, exempelvis 

för att utveckla, testa, verifiera och validera digitala tjänster.  

o Ett starter-kit skulle kunna konfigureras för de tävlande att kunna 

ladda ner och användas från tävlingsplattformen. Vi ser därför 

positivt om sökande till denna utlysning har sådana verktyg som 

kan nyttjas under tävlingen. 

• Sökande konsortium ska i samband med innovationstävlingarna erbjuda 

hjälp till de tävlande att sätta upp och konfigurera tävlingsplattformen så 

att de tävlande kan använda plattformen för sina bidrag. En första 

lansering av plattformen ska göras 1 mars 2021; omfattning och grad av 

synlighet sker efter dialog med Vinnova. 

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, 

som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med 

alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat 

till två huvudsakliga perspektiv. En aspekt handlar om att både kvinnor och män 

på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. 

En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns 

jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom lösningens 

problemområde och nyttiggörande.2 

4 Vem riktar sig utlysningen till? 

Utlysningen är öppen för företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer. 

Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och förnyelse (innovation).  

Med den här utlysningen avser vi ge stöd till ett projekt bestående av en grupp 

organisationer som genom samverkan sammanställer, utvecklar och långsiktigt 

driver en plattform för innovation med data som kan relateras till diabetes. I fokus 

 
2 Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: 

https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/ 

https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/
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står både patientnytta och nya innovationer för vård och hälsa. Det handlar om att 

göra en omställning inom integritetskänsligt område så att data om patienter kan 

vara del av innovativa lösningar. 

Denna satsning vänder sig till aktörer som:  

• har förmåga och kapacitet att i närtid utveckla en plattform för 

patientdata, och där användningen kan leda till en omställning till mer 

datadriven vård och hälsa, 

• kan validera och anpassa sin lösning inom ramen för projektet i dialog 

med olika behovsägare (som patienter, anhöriga, utvecklare, aktörer inom 

vård), 

• har en lösning med hög grad av innovation. 

 

Projekten ska som minimum bestå av tre aktivt deltagande parter varav 

åtminstone en ska vara personuppgiftsansvarig.  

5 Vad finansierar vi? 

Syftet med denna utlysning är att skapa förutsättningar för att etablera en digital 

plattform som både uppfyller nödvändiga tekniska och juridiska krav för att kunna 

hantera och använda data om patienter. 

Denna satsning vänder sig till en grupp av organisationer som tillsammans:  

• har teknisk och juridisk kunskap samt erfarenhet av att hantera och lagra 

känsliga data 

• kan testa sin lösning till plattform tillsammans med externa behovsägare 

som under kontrollerade och säkra former behöver få tillgång till data, 

• har delar för en plattform redo för sammansättning och vidare 

utveckling och förvaltning över flera år. 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

Aktiviteter det går att söka finansiering för: 

• Utvecklingsinsatser för en digital plattform för känsliga data. 

• Utformning av en plattform, testning och validering av anpassade eller 

förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar 

realistiska driftsförhållanden. 

• Validering av plattform genom insatser riktade mot utvecklare och andra 

användare av data. 



 UTLYSNING 11 (22) 

Datum Diarienummer  

2020–11–03 
 
Reviderad 

2020-11-10 

2020-04334  

 

 

 

 

 

 Stödberättigande kostnader 

Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 

ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.3 Reglerna styr bland 

annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 

bidrag.4  

Aktiviteterna som ni söker finansiering för är sannolikt aktiviteter under 

definitionerna för ”industriell forskning” enligt artikel 25 i kommissionens 

förordning (EU) nr 651/2014. Mer information om detta återfinns på Vinnovas 

hemsida, www.vinnova.se. Se även Vinnovas guide till stödberättigande 

kostnader. 

Organisationer med behov av högre stödnivå än vad som är möjligt enligt 

ovanstående definitioner kan söka stöd av mindre betydelse under förutsättning att 

sökanden kan ta emot sådant stöd. För att visa att sådant stöd kan tas emot måste 

varje part som söker stöd av mindre betydelse skicka in ett intyg som visar att så 

är fallet. Intyg ska bifogas till ansökan (se blankett5). Vinnova kan inte bevilja 

stöd av mindre betydelse om inte detta intyg har fyllts i och skickats in. 

6 Hur stort bidrag ger vi? 

Budgeten för denna utlysning är 5 miljoner kronor avsett som maximalt stöd till 

ett projekt.  

7 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

• Minst 3 projektparter, varav minst en part med erfarenhet av data inom 

vårdområdet, minst en part med erfarenhet av hantering av känsliga data 

(personuppgiftsansvarig). 

• Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i 

Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk 

organisation registrerad i något EU-land som har filial eller driftställe i 

Sverige. 

• Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets 

verksamhet. 

 
3 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-

finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till 

villkoren om stödberättigande kostnader. 
4 https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-

villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf  
5 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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• Ansökan ska utformas enligt kapitel 10. 

8 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 

8.1.1 Potential 

• Potential att öka interoperabilitet inom det tematiska området. 

• Potential att data kan återanvändas (tekniskt men också med avseende på 

öppenhet) i framtida tävlingar. 

8.1.2 Genomförbarhet 

• Att projektet går att genomföra på utsatt tid. 

• Att en agil hantering för utveckling används. 

• Att sökande har kapacitet att genomföra projektet. 

• Hur realistisk projektplan och budget är i förhållande till mål.  

• Hur väl beskrivna aktiviteter är för att säkerställa juridiska aspekter 

integrerats i projektplanen (tekniken, patientsäkerhet, ansvar- och 

ägarroller). 

• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen. 

8.1.3 Aktörer 

• Erfarenhet samt teknisk och juridisk kompetens av frågor relaterade till 

patientdata, integritet och öppna API:er. 

• Förutsättningar och kompetens relaterat till utveckling inom säkerhet. 

• Organisatoriska förutsättningar och kompetens för lagring och hantering 

av känsliga data.  

• Balans i fördelning av ansvar och insatser mellan projektpartner. 

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 

könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 

och män. 

 Hur bedömer vi?  

Ansökningarna kommer bedömas efter kriterierna potential, genomförbarhet och 

aktörer. Bedömningen av ansökningarna kommer att utföras av särskilt utsedda 

bedömare och av Vinnova. Ansökningar bedöms i konkurrens.  
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9 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. 

Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är 

stödberättigande. Se Vinnovas allmänna villkor och Vinnovas guide till 

stödberättigande kostnader. 

Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

 Villkor för beviljade bidrag 

För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.6 Villkoren innehåller 

bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 

rapportering och nyttiggörande av resultat.  

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 

Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 

om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp. 

10 Så här ansöker ni  

För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas 

Intressentportal, som nås via www.vinnova.se. Där laddar ni även upp följande 

bilagor.  

• Projektbeskrivning: Skriv på svenska eller engelska. Använd typsnitt 

med 12 punkters storlek. Projektbeskrivningen får maximalt omfatta tio 

A4-sidor. En obligatorisk mall för projektbeskrivningen hittar du på 

utlysningens webbsida.  

• Meritförteckning: Bifoga meritförteckningar (CV) för projektledare och 

relevanta personer. En obligatorisk mall finns på utlysningens webbsida. 

Bilagan får maximalt omfatta fem A4-sidor. 

• I förekommande fall, intyg om stöd av mindre betydelse. Använd 

blankett7.  

Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och 

fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni 

kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista 

ansökningsdag.  

 
6 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 

villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
7 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/  

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/allmanna-villkor-for-bidrag---2020---flera-projektparter.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  

När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf-

telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och 

firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten. 

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 

begäran från oss. 
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Appendix 

11 Övergripande arkitektur för tävlingsplattformen 

 Syfte 

Detta appendix beskriver arkitekturen för den plattform som ska användas i 

Vinter. Syftet är att ge sökande och tävlingsdeltagare förståelse för de olika 

komponenter som används och vilka huvudsakliga funktioner dessa har. 

 Målgrupp 

Målgruppen för dokumentet är projektledare, arkitekter och utvecklare som 

behöver förstå hur plattformen ska vara uppbyggd. Även jurister, tävlingens jury 

och andra intressenter kan ha nytta av dokumentet för att förstå hur den tekniska 

miljön ska byggas upp samt hur säkerhetsfunktionerna behöver samverka med 

tekniken för att klara de legala kraven på hantering och lagring av 

sekretessbelagda hälsodata för tävlingen.  

 Omfattning 

Arkitekturen beskriver ett antal byggblock som möjliggör säkert 

informationsutbyte och samverkan mellan deltagarna i tävlingen. Vissa byggblock 

finns tillgängliga för tävlingsdeltagare då tävlingen startar medan andra kommer 

utvecklas av deltagarna under tävlingens gång. 

 Begrepp och akronymer 

Begrepp/Akronym Betydelse Källa 

Arkitekturbyggblock 

(ABB) 

En samling funktionalitet som syftar till 

att uppfylla verksamhetskrav. Varje 

byggblock är löst kopplat mot 

realiseringen av det, dvs varje byggblock 

kan realiseras på flera olika sätt. 

TOGAF 9.2 

12 Översikt 

Tävlingsplattformen är utformad för att stödja ett antal grundläggande funktioner 

som är nödvändiga för att åstadkomma ett säkert informationsutbyte som 

uppfyller de legala krav som ställs då persondata ska delas. 

Funktionerna och byggblocken som visas i bilden nedan beskrivs i mer detalj i 

kommande kapitel. 
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Tävlingsdeltagare kan bidra med hela eller delar av de olika byggblocken. Detta 

innebär att det kan finnas flera implementationer av respektive byggblock 

samtidigt. Byggblocket Tjänster är det mest omfattande och det som kommer 

variera mest över tid beroende på vilka utmaningar tävlingen syftar till att 

adressera. 

13 Verksamhetsbehov och regelverk 

För att hälsodata ska kunna användas och därmed nyttiggöras, krävs att relevanta 

data finns tillgängliga och att dokumentationen gjorts på ett sådant sätt att data går 

att använda.  

Dokumentation i journal respektive till hälsodata- och kvalitetsregister som sker i 

samband med en vårdsituation görs vanligtvis inte med en tanke kring 

sekundäranvändning.  

Den primära dokumentationen sker alltför sällan i strukturerad och standardiserad 

form. Den sker oftast i form av fritext och/eller lokala/regionala eller 

diagnosspecifika standarder vilket försvårar/omöjliggör sammanställning och 

analys av data på ett effektivt och tillförlitligt sätt.  

Det är sannolikt bidragande orsaker till att hälsodata, i synnerhet från de 

nationella kvalitetsregistren, inte används i större utsträckning, varken i 

kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården eller för forskning. 

Hälsodata som samlas in och dokumenteras i hälso- och sjukvården, regleras idag 

av Patientdatalagen respektive EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 

2018. Hälsodata som samlas in av enskild medborgare och för eget bruk, 

exempelvis via en app, regleras via Dataskyddsförordningen i det läge som 

medborgaren väljer att dela sina data med exempelvis en vårdgivare. 

Ett antal utredningar har inletts med anledning av de förändringar i lagstiftningen 

som dataskyddsförordningen påverkar, exempelvis Rätt att forska – långsiktig 

• Identifiering av individer 
och organisationer

Begäran innehåller bl.a.:
• Typ av data som begärs

• För vilken användning 

(tjänst)

Samtycke/Beslut Innehåller 
bl.a.:

• Vilket data

• Vilken tjänst får använda

• Vem får använda

• Ev. Tidsbegränsningar

Själva utlämnandet eller 
åtkomsten via tjänst eller annat 

media

Identifiering

FunktionerByggblock
• Autentisering av 

identiteter

• Begrepp och deras 
relationer

• Används bl.a. för 

begäran

• Index mellan definitioner och data
• Lagring och kontroll av kontrakt för 

informations-delning

• Katalog för sökning av tjänster

• Säkert och distribuerat 
datalager

• Tjänster för användning i ex 

appar

• Säkert transport av data 
mellan system och tjänster

Datalagring

Data-
index

Definitionshanterare

Tjänster

Datatransport

Identitetshanterare

Tjänste-
katalog

Kontrakt-
hanterare

Begäran/ 
Samtycke/ 

Beslut

Utlämnande/
Åtkomst
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reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) och Personuppgiftsbehandling 

för forskningsändamål (SOU 2017:50) respektive Framtidens biobanker (SOU 

2018:4). Däremot har det inte gjorts någon översyn gällande den existerande 

lagstiftningen i Patientdatalagen (2008:355) och den kompletterande 

patientdataförordningen (2008:360). Det är vidare ännu inte klart vilka förslag 

från utredningarna som kommer att resultera i förändrad lagstiftning. 

Dataskyddsförordningen begränsar möjligheterna till en bred, prospektiv 

datainsamling. Det innebär att det inte finns stöd i förordningen att dokumentera 

och samla in uppgifter om det vid insamlingstillfället inte går att precisera hur, när 

och av vem uppgifterna ska användas i ett senare skede. Det gäller även om 

datainsamlingen sker med stöd av ett samtycke eftersom samtycket måste 

precisera just dessa frågor. I det fall som dokumentation och datainsamling sker 

med stöd av Patientdatalagen reglerar lagen för vilka ändamål som insamlade data 

kan användas samt vilken information som har stöd för att dokumenteras. 

Däremot, anges inte hur informationen ska dokumenteras (format/standard) och 

här finns det utrymme för förbättring utan krav på förändrad lagstiftning. 

14 Former av data 

Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi har 

definierat ett antal typer av data som är tillämpliga inom hälsa, vård och omsorg. 

I identifierade data, exempelvis journaldata, finns tydliga identifierare. Kan vara 

personnummer, namn & adress eller tex löpnummer som av forskargruppen eller 

annan kan kopplas till en viss individ. Viktigt: sammanställning utan id men där 

det är enkelt att koppla till id är identifierade data. 

Avidentifierade/pseudonymiserade data är individdata där varje individ 

identifieras med pseudonym tex löpnummer men där forskargruppen saknar 

nyckel som kopplar pseudonymen till en viss identifierad individ. Ett annat namn 

för avidentifierade data är pseudonymiserade data. Detta är inte anonyma data 

eftersom bakvägsidentifiering ofta är möjlig. 

Aggregerat data är när man har beräknat tex ett medelvärde eller ett totalvärde 

över en hel grupp och ur vilka man inte kan utläsa enskilda händelser eller 

individer. Det kan tex vara totalt försäljningsvärde eller ett medelvärde för ett 

blodprov. 

Bakvägsidentifiering innebär möjlighet att genom detaljerade uppgifter på 

individnivå identifiera en, flera eller alla individer. Kan röra sig om datum för viss 

åtgärd vid viss enhet, flytt mellan två kommuner ett visst månadsskifte, ovanlig 

diagnos eller mycket hög ålder. Pseudonymiserade data är därför INTE 

anonymiserade. 

Anonyma individdata är pseudonymiserade individdata där datamängden 

(framför allt variabler) reducerats så kraftigt att bakvägsidentifiering inte är 



 UTLYSNING 18 (22) 

Datum Diarienummer  

2020–11–03 
 
Reviderad 

2020-11-10 

2020-04334  

 

 

 

 

 

möjlig. Utlämnande enhet måste ha genomfört en prövning av detta. Idag är det en 

begränsad efterfrågan av sådana datafiler, men i framtiden kan sådana uttag 

komma att efterfrågas i högre grad för att bilda underlag för artificiell intelligens 

(AI). 

Den typ av data som forskare samt life science-företag idag oftast efterfrågar är 

pseudonymiserade data. Detta får INTE kallas anonyma data för det är inte 

anonyma data. Sådana data får bara lämnas ut efter etisk prövning, bara användas 

för visst angivet ändamål och måste hanteras som det känsliga personregister det 

är där enskilda individer kan bakvägsidentifieras. 

15 Applikationsfunktioner 

Här beskrivs de applikationsfunktioner som plattformen skapar. Dessa är 

utformade för att möjliggöra verksamhetsprocesser och förmågor inom alla 

verksamhetsområden (också utöver vård och hälsa). De funktioner som beskrivs 

här är alltså inte riktade mot någon speciell process eller förmåga, utan är 

utformade för att kunna uppfylla de krav som finns för utlämnande och hantering 

av persondata. 

 

 

 Identifiering 

Denna funktion säkerställer att individer och organisationer kan identifieras på ett 

korrekt sätt. En korrekt identifiering är en förutsättning för att kunna begära och 

lämna ut data så länge det inte är fråga om öppna data. Identifiering kommer alltså 

ske i alla tjänsteinteraktioner. 

 Begäran / Samtycke / Beslut 

Här grupperas ett antal närbesläktade funktioner som syftar till att säkerställa att 

eventuellt utlämnande eller åtkomst till data är överenskommet på ett spårbart sätt. 

Man kan jämföra dessa funktioner med en avancerad behörighetsfunktion.  

En begäran görs av den aktör som önskar få tillgång till data för ett visst syfte. 

Därmed måste en begäran alltså beskriva vem som begär data, vilket data som 

begärs och vilken tjänst som begäran avser. En begäran hanteras av 

samtyckesfunktionen och resulterar i ett dokumenterat beslut i form av ett 

kontrakt (avtal) som beskriver vem som får åtkomst till vilket data och under vilka 

omständigheter, exempelvis under vilken tidsperiod åtkomst ska vara möjlig. 

 

Identifiering

Begäran/ 
Samtycke/ 

Beslut

Utlämnande/
Åtkomst
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En annan form av kontrakt är ett samtycke där en individ frivilligt kan ge en 

organisation lov att behandla personuppgifter. Observera att det också kan finnas 

andra skäl för en personuppgiftsansvarig att behandla personuppgifter vilket inte 

kräver ett samtycke eller avtal. Detta inkluderar bland annat om det finns lagar 

eller regler som gör att uppgifterna måste behandlas eller om det ingår i en 

myndighetsuppgift. 

 Utlämnande / Åtkomst 

Denna funktion möjliggör överföring eller åtkomst till data i enlighet med de 

kontrakt som skapats genom ovanstående funktioner. Här skiljer man på 

utlämnande och åtkomst på det sätt att utlämnandet sker en gång och med en 

fördefinierad mängd data. Med åtkomst menas att data kan hämtas vid valfritt 

tillfälle och datamängden kan ändras. Exempelvis kan journalinformation ändras 

då nya inlägg i en patients journal skapas. 

16 Arkitekturbyggblock 

 

 Identitetshanterare 

Detta byggblock hanterar identiteter för individer och organisationer. Här ingår 

livscykelhantering (skapande, uppdatering, borttagning) av identiteter och 

autentisering av identiteter då tjänster ska användas.  

Autentisering (fastställande) av identiteter kan ske på flera olika sätt, exempelvis 

med tvåfaktorsautentisering (användarnamn/lösenord) eller 

multifaktorsautentisering. 

Datalagring

Data-
index

Definitionshanterare

Tjänster

Datatransport

Identitetshanterare

Tjänste-
katalog

Kontrakt-
hanterare
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Identitetshanteraren håller en unik identifierare på alla identiteter och kan också 

omfatta personinformation såsom namn, adress, telefonnummer etcetera Detta gör 

det möjligt att använda identitetshanteraren i anonymiseringsscenarios.  

 Definitionshanterare 

Detta byggblock hanterar begreppsdefinitioner och beskriver hur begrepp relaterar 

till varandra. Detta är viktigt för att säkerställa att olika aktörer har samma 

uppfattning om vad begrepp betyder.  

Begreppsbetydelser är av vikt både när människor kommunicerar med varandra, 

men också för att säkerställa att exempelvis en begäran av dataåtkomst gäller rätt 

saker. Därmed är begreppshanteraren användbar både i ett utvecklingsstadium, när 

tjänster identifieras och designas, men kan också användas av tjänster i ett 

operativt skede. 

 Dataindex 

Syftet med detta byggblock är att skapa en länk mellan definitioner och faktiska 

instanser av data. Genom detta ges möjligheten att hitta data utifrån definitioner 

och tvärtom.  

Möjligheten att hitta data genom att söka i definitioner är viktig i exempelvis en 

begäran. Frågaren kan genom definitioner beskriva vilket data som efterfrågas 

utan att i förväg ha tillgång till det. Därefter kan dataindexet svara på var data 

finns och en begäran kan skickas till en samtyckesfunktion för respektive tjänst 

som kan tillgängliggöra data. 

Spårbarheten mellan definition och data kan vara känslig beroende på innehållet. 

Indexet är därför utformat att fungera antingen som ett fullt index med data eller 

som ett skikt mellan data och definition.  

I det första fallet fungerar indexet som vilken sökmotor som helst. Data indexeras 

och görs sökbart. Denna metod är lämplig för öppen eller eventuellt 

avidentifierade data.  

I det andra fallet innehåller indexet endast en referens till var data finns, men 

känner inte till själva datavärdena. Genom indexet kan man därmed förstå att det 

finns data för ett visst begrepp, men inte hämta själva datamängden. Det är alltså 

bara den som har access till datamängden som kan läsa den.  

Det finns också ett tredje och ännu mer känsligt fall där det inte är lämpligt att 

meddela att det finns data över huvud taget. I denna situation används inte 

indexet. 

 Kontraktshanterare 

Genom detta byggblock kan aktörer skapa och kontrollera kontrakt för 

informations- och datautbyte eller delning. Det kan finnas olika typer av kontrakt 
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ur ett juridiskt perspektiv, exempelvis samtycke eller informationsutbytesavtal. 

Beroende på typen av kontrakt kan de se olika ut och hanteras på olika sätt, men i 

grunden består kontrakten av: 

- Identiteter mellan vilka kontraktet upprättats (Avtalsparter) 

- Definition av det data som kontraktet gäller 

- Vilken eller vika tjänster kontraktet avser 

- Vem som får använda tjänsterna 

- Eventuella begränsningar, exempelvis tidsbegränsningar eller vad 

användaren får göra med datamängden som utlämnats. 

Kontraktshanteraren är ett centralt byggblock för att implementera funktionerna 

Begäran, Samtycke och Beslut. Den stöttar även Utlämnande och Åtkomst genom 

att tjänsteproducenter kan kontrollera konsumenters rättighet att använda tjänsten. 

Kontraktshanteraren använder sig också av identitetshanteraren för att verifiera 

identiteter på kontraktsparter och för att svara på om utlämnande/åtkomst får ske.  

 Tjänstekatalog 

Detta byggblock innehåller en katalog av de tjänster som tävlingsdeltagare 

tillhandahåller. Respektive leverantör registrerar de tjänster som de vill 

tillgängliggöra vilket gör dem sökbara för potentiella konsumenter. 

 Tjänster 

Detta arkitekturbyggblock är en sammanfattning av alla tekniska tjänster som 

realiseras i tävlingen.  

 Datalagring 

Detta byggblock representerar det datalager som respektive tjänst använder. 

Datalagret kan utformas som en enskild fysisk databas eller i distribuerad form 

beroende på tillgänglighetskrav mm. 

16.7.1 Tävlingsvärdens datalagringstjänst 

Tävlingsplattformen innehåller även ett generiskt datalager som kan användas för 

säker lagring och distribution av filer. Detta datalager är inte kopplat till någon 

specifik tjänst utan används då tjänster inte finns färdiga och för att utbyta 

tävlingsadministrativ information.  

Lösningen är inte upphandlad än, men leverantören skall lyda under svensk lag, 

dvs vara ett helsvenskt företag, (ej internationellt ägda företag), detta svenska 

företag får inte ha några som helst kopplingar till utländska underleverantörer eller 

ha dotterbolag etcetera som kan innebära att utländska myndigheter eller 

regeringar kan begära ut svenska hälsodata. Företagets servrar måste också stå i 
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Sverige, samt ju högre säkerhet man har i en lösning exempelvis genom 

kryptering och hantering av kryptonycklar desto bättre är det, hanteringen av detta 

måste också med i regelverket för hanteringen av hälsodata. 

Tävlingsvärden blir personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i molnet, 

lagring, hantering och utlämnande. Tävlingsvärden tecknar ett 

personuppgiftsbiträdesavtal med de tävlande som säger att vi tillhandahåller säkra 

lagringsutrymmen till organisationerna. I dessa lagringsutrymmen kan vi lagra 

våra uppgifter, och vi utför behandling enligt de tävlandes instruktioner. 

När företaget som skall delta i tävlingen fått uppgifterna så är det deras ansvar att 

hantera dessa data ”ett självständigt personuppgiftsansvar”, så tävlingsvärden 

behöver inte lösa deras problem. 

 Datatransport 

Detta byggblock består av standardiserade protokoll och mekanismer för IP-

baserad kommunikation med transportskydd.  

Kommunikation sker med förbindelser över internet mellan aktörer som deltar i 

tävlingen. 

 
 

 


