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Vinter i korthet
Vinter - för innovation med känsliga data
Med innovationstävlingen Vinter vill Vinnova bidra till att förutsättningar skapas
för att säkert dela och använda integritetskänsliga data – på så sätt göra den
tillgänglig för innovation.
För att kunna skapa innovationer med data behöver den först göras tillgänglig, så
att den kan delas och användas. Ett konsortium, har med stöd från Vinnova,
utvecklat en digital plattform för säker delning och användning av data. Den
digitala plattformen görs tillgänglig för tjänsteutvecklare i samband med
innovationstävlingar.
I första tävlingsomgången står hälsodata från personer med typ 1-diabetes i fokus.
Tjänsteutvecklare som anmäler sig till tävlingen tävlar då om att utveckla smarta
digitala tjänster till nytta för personer med diabetes, deras anhöriga och personal
inom hälso- och sjukvården.
På sikt vill Vinnova bidra till ökad interoperabilitet inom hälsodataområdet samt
möjliggöra att personliga och integritetskänsliga data också blir en aktiv del av
områdets digitala transformation.

Viktiga datum
• Vinter Tävling startar den 27 oktober, 2021.
• Vinter tävling avslutas den 26 januari, kl. 14.00, 2022 (senast datum och tid
för att sända in tävlingsbidrag).
• Anmälan för att deltaga i Vinter kan sändas in via Vinnovas Intressentportal
under perioden 12 oktober – 30 november, kl. 14.00, 2021.
• Registrering av deltagare i den digitala plattformen HOPE Databroker kan ske
från datum för tävlingens start, den 27 oktober, 2021.
• Vinter Final/Ceremoni genomförs den 23 mars, 2022.

Mer information och länk för anmälan
Aktuell information om Vinter och länk till Vinnovas Intressentportal för anmälan
finns på www.vinnova.se/vinter
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Kontaktpersoner
Cassandra Marshall,
+46 8 473 32 60
cassandra.marshall@vinnova.se
Erik Borälv
+46 8 473 32 33
erik.boralv@vinnova.se
Richard Hellborg
+46 8 473 31 23
richard.hellborg@vinnova.se
Tove Jaensson
+46 8 473 30 57
tove.jaensson@vinnova.se
Peder Blomqvist
Bl.a. frågor kring Vinter tävlingsramverk
+46 8 473 32 05
peder.blomqvist@vinnova.se
Karin Axelius-Edgren
Administrativa frågor om anmälan
+46 8 473 3110
karin.axelius-edgren@vinnova.se
Vinnova Helpdesk
Tekniska frågor om Intressentportalen
+46 8 473 32 99
helpdesk@vinnova.se
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1 Vad handlar Vinter om – vad vill vi åstadkomma?
1.1 Bakgrund
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi har i uppdrag att främja hållbar
tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade
förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030.
Sverige behöver innovation i bred bemärkelse för att lyckas transformera hela
system och ställa om mot en hållbar framtid. Vi behöver även innovativa
lösningar för att utveckla vårt sätt att arbeta och samverka kring innovation.
Med Vinter bjuder Vinnova in svenska företag och organisationer till en tävling
för att utveckla smarta lösningar på riktiga problem och samtidigt utmana hur vi
delar och använder integritetskänsliga data.

1.2 Vinter Tävling
Under en avgränsad period ges tävlingsdeltagare tillgång till hälsodata som avser
typ 1-diabetes för att utveckla digitala tjänster (t.ex. uppgifter från
journalhandlingar samt personer med diabetes egen insamlade data).
Flera myndigheter, regioner och andra viktiga samhällsaktörer har bidragit till
nödvändiga byggklossar och förutsättningar för att genomföra Vinter Tävling,
såsom:
•

Ett antal personas, som beskriver utmaningar och behov som personer
med typ 1-diabetes, deras anhöriga och vården upplever, d.v.s. de
utmaningar som tävlingsdeltagare i Vinter ska svara upp mot med sina
tävlingsbidrag. Dessa personas har utvecklats tillsammans med
målgruppen och med stort stöd från bl.a. Storstockholms Diabetesförening.

•

En digital plattform, som möjliggör säker delning och användning av de
hälsodata/-uppgifter som tävlingsdeltagarna får access till. Plattformen har
utvecklats med finansiering från Vinnova av ett konsortium koordinerat av
företaget ADDI Medical.

•

Ett tävlingsramverk, som stöd och vägledning för tävlingsdeltagare. Här
finns olika arkitektur- och referensmodeller som ska bidra till
interoperabilitet, men också andra vägledningar, guider och ramverk
tillsammans med nulägesbilder och nationella strategier. Här har bl.a. flera
myndigheter bidragit (t.ex. eHälsomyndigheten, Myndigheten för digital
förvaltning, Socialstyrelsen).

•

En tävlingsjury, som bedömer de tävlingsbidrag som lämnas in. I juryn
finns representanter från myndigheter och andra centrala aktörer. Juryn
företräder olika kompetenser, perspektiv och myndigheter samt
expertkunskap kopplat till t.ex. diabetes, juridik eller data.
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1.3 Syfte och mål
Vinnova vill med Vinter engagera externa innovatörer som vill utveckla förslag
till digitala tjänster och infrastrukturlösningar som kan bidra till nytta för personer
som lever med typ1-diabetes, deras anhöriga och vården.
På sikt vill Vinnova bidra till ökad interoperabilitet och digital transformation
inom vård och hälsa genom att möjliggöra tillgång och användning av personliga
och integritetskänsliga data.

2 Tidplan för Vinter
Följande övergripande tidplan gäller för Vinter:

Figur 1. Tidplan Vinter Tävling

2.1 Viktiga datum:
• Vinter Tävling startar den 27 oktober, 2021.
• Vinter tävling avslutas den 26 januari, kl. 14.00, 2022.
• Anmälan för att deltaga i Vinter kan sändas in via Vinnovas Intressentportal
under perioden 12 oktober – 30 november, kl. 14.00, 2021.
• Registrering av deltagare i den digitala plattformen HOPE Databroker kan ske
från datum för tävlingens start, den 27 oktober, 2021.
• Tävlingsbidrag kan lämnas in till Vinnova under perioden 1 december, 2021 26 januari, kl. 14.00, 2022. Mer information om detta kommer efter
tävlingsstart
• Vinter Final/Ceremoni genomförs den 23 mars, 2022.

3 Vem kan anmäla sig till Vinter?
Svenska företag och organisationer (juridisk person) i Sverige, inom såväl privat
som offentlig sektor kan anmäla sig och delta i Vinter Tävling. Med svensk
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juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller
driftställe i Sverige1.
Privatpersoner kan inte anmäla sig för att delta i Vinter. Det innebär att en enskild
firma eller enskild näringsidkare inte kan anmäla sig, då ägaren och firman är
samma person (inte en juridisk person).

4 Hur anmäler man sig till Vinter?
Anmälan som tävlingsdeltagare i Vinter genomförs först till Vinnova och därefter
i den digitala plattformen HOPE Databroker. Nedan beskriver vi i fyra steg hur
anmälan går till:
1. Anmälan via Vinnovas ansökningssystem, Intressentportalen.
Anmälan genomförs via ett formulär i Vinnovas ansökningssystem,
Intressentportalen. I anmälan anges företag, namn på projektledaren och
firmatecknare samt en mycket kort beskrivning av projektets idé.
2. Vinnova granskar anmälan.
För att säkerställa att organisationen som anmält sig uppfyller Vinnovas
krav sker en granskning innan anmälan tillstyrks eller avstyrks (se vidare
under avsnitt 5).
3. Registrering i den digitala plattformen, HOPE Databroker.
När Vinnova tillstyrkt anmälan får organisationen nödvändiga uppgifter
för att registrera sig i den digitala plattformen HOPE Databroker.
4. ADDI Medical granskar ändamål och syfte.
ADDI Medical AB2 är personuppgiftsansvarig (PuA) för de uppgifter som
delas via den digitala plattformen HOPE Databroker. För att ge tillgång till
dessa uppgifter behöver ADDI Medical säkerställa att syfte och ändamål
med tävlingsdeltagarens behandling av personuppgifter är rättsligt
tillåten3.
Enbart Vinnova och Juryn (förordnad av Vinnova) tar del av projektbeskrivningen
i anmälan till Vinnova. Konkurrenskänsliga uppgifter i projektbeskrivningen eller
inlämnat tävlingsbidrag lämnas inte ut till leverantören av den digitala plattformen
eller till annan tredje part. Läs mer om hur Vinnova behandlar personuppgifter på
vår webbplats: Så behandlar vi personuppgifter | Vinnova.
1

Kostnaderna i projektet/utvecklingsarbetet ska vara hänförliga till filialens eller driftställets
verksamhet.
2
ADDI Medical AB är projektkoordinator för den digitala plattformen HOPE Databroker. De äger
och förvaltar plattformen.
3
Mer detaljerad information om personuppgiftsbehandling finner du bland annat hos
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY: Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden | IMY
Grundläggande principer enligt GDPR | IMY
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5 Så granskar Vinnova er anmälan
När anmälan lämnats in granskar Vinnova:
att anmält svenskt företag/organisation finns registrerad som juridisk person.
att anmält företag/organisation inte har ekonomiska svårigheter
(kreditbedömning)
Observera att anmälan som tillstyrkts av Vinnova inte garanterar organisationens
deltagande i innovationstävlingen. För deltagande förutsätts även att man
registrerat sig i den digitala plattformen och att ADDI Medical AB granskat och
godkänt organisationens ändamål med planerad personuppgiftsbehandling.

6 När och hur lämnas beslut om anmälan?
Räkna med en handläggningstid på upp till 5 arbetsdagar från det att anmälan
lämnats in via Intressentportalen till Vinnovas besked om anmälan tillstyrkts eller
avstyrkts.
Efter att anmälan registrerats skickas en bekräftelse för anmälan via e-post till den
som står för användarkontot i Intressentportalen, projektledare och firmatecknare.
Vinnovas beslut meddelas också via e-post till den som står för användarkontot i
Intressentportal, projektledare och firmatecknare.

7 Tävlingsdeltagande och tävlingsbidrag
Fullständiga tävlingsbidrag lämnas in via Vinnovas Intressentportal senast 26
januari 2022 / under perioden 1 december 2021 - 26 januari 2022. Specifikation,
format och krav för ett fullständigt och slutgiltigt tävlingsbidrag förmedlas till
anmälda tävlingsdeltagare.
Endast Vinnova och Juryn (förordnade av Vinnova) tar del av tävlingsbidraget.
Konkurrenskänsliga uppgifter lämnas inte ut till tredje part eller till leverantören
av den digitala plattformen.
De bäst rankade tävlingsbidragen kommer att bjudas in för att presentera och
demonstrera sitt tävlingsbidrag (pitch) för juryn under perioden februari - mars
2022.
Vinnova finansierar inte deltagandet i Vinter, men samtliga finalister erbjuds en
dialog om möjlig finansiering för att vidareutveckla sin idé efter att tävlingen
avslutats.

7.1 För mer information
Aktuell information om Vinter och länk till Vinnovas Intressentportal för anmälan
finns på www.vinnova.se/vinter

