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Välkommen till SLL innovation!

Den här bilden ska kunna 
fungera som övergripande 
”temabild” för SLL innovation. 
Den signalerar mänsklighet, 
nutid och framtid, med ett 
inslag av teknik.Varför ska vi jobba med 
innovation inom 

landstinget och för vem?
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Nu har vi våra styrande dokument



Landstingets samtliga verksamheter ska 
använda innovation som ett strategiskt 
verktyg för att utveckla, effektivisera och 
kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda 
bättre samhällsservice och öka patienters 
och resenärers delaktighet samt att för att 
bli en attraktivare arbetsgivare.

Mål för innovation





225 000 nya medarbetare 
behövs i vård och omsorg fram 
till 2023 om inga förändringar 

görs i arbetssätt och 
bemanning 

Människors
förväntningar- digitalt 
när det är möjligt, 
fysiskt när det behövs



Framtidsplan för hälso- och sjukvården



Strategi för innovation

Maj 2017

• Sammanhållet 
innovationssystem

• Systematiskt 
innovationsarbete

• Innovation i upphandling

• Verksamhetsdrivna 
innovationsprojekt

• Fler och bättre testmiljöer

• Samverkan med omvärlden
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*Ett sammanhållet innovationssystem
Nödvändigt för att verksamheterna ska ha samma grund i 

innovationsarbetet, samarbeta och arbeta effektivt.



Sammanhållet innovationssystem

http://danderyds-sjukhus.mynewsdesk.com/


Maj 2017

Innovationsenheter stödjer goda idéer 

http://danderyds-sjukhus.mynewsdesk.com/
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Innovativa produkter, redskap
Som underlättar eller förenklar vårdarbetet för vårdgivarna och 
säkerheten för vårdtagarna, kopplat till metoder och arbetssätt



2017-11-22

14

Innovativa tekniska produkter
Som förbättrar för vårdtagarna
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Som förbättrar befintliga eller utvecklar nya processer, tjänster eller 
arbetsmetoder

Tjänstedesign



*Ett mer systematiskt innovationsarbete
Bidrar till mer strukturerat effektivt arbete i landstinget



Landstingsstyrelsens egna mål och indikatorer för hållbar verksamhet

Mål i SLL Mål och 
budget 2018

Målinriktad forskning, innovation och 
digitalisering

Utfall 
2016

Mål 
2017

Mål 
2018

Landstingsstyrelsens 
mål 

Införda metoder och verktyg för att arbeta 
med innovationer på ett systematiskt sätt i 
den egna verksamheten.

Införda metoder och verktyg för att arbeta 
med innovationer på ett systematiskt sätt i 
hela landstinget.

Landstingsstyrelsens 
indikatorer

Landstingsstyrelsens förvaltning har 
metoder och verktyg för ett systematiskt 
arbete med innovationer.

Antal startade innovationsprojekt 
finansierade via innovationsfonden.

JA

30
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*Stimulera innovation i rollen som 
inköpare och beställare

Nödvändigt då inköp och upphandling påverkar implementering
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*Stimulera fler verksamhetsdriva 
innovationsprojekt

Nå ut till verksamheterna via innovationsfonden tex
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*Erbjuda fler och bättre testmiljöer
Vi måste testa och företag måste få tillgång till testmiljöer och 

samarbete
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*Samverka oftare och närmare med omvärlden
Vi ska finnas i omvärldskontexten 



Varför ett innovationssystem?

Fler behovsdrivna innovationer som skapar värde och nytta för 
patienter, anhöriga och medarbetare i hälso- och sjukvården 
genom:

 Pådrivande till digitaliserings omställningen inom många områden

 Ökat lärande, spridning av kompetens, resultat och erfarenheter

 Öka kvalitet/effektivitet genom samordning

 Förenkla för externa parter som vill samverka med landstinget

 Ökat lokalt ägarskap, förankring samt integration i övrigt 
utvecklingsarbete inom vården

 Skapa en bättre överblick och uppföljning av innovationsarbetet

 Större mandat och ”tryck” i innovationsfrågorna



”Portal” 
inkl IT-stöd + 
Koordinering 

från LSF

K

DS

SLSO
SöS

StS

Tio 100

Sankt 
Erik

En väg in för idéer med 
innovationspotential

1. Transparent och 
enhetlig 
ärendehantering

2. SLL-grupp av 
”koordinatorer”

Inflöde 
idéer/ 
initiativ/ 
behov från 
verksam-
heterna

Inflöde 
idéer/ 
initiativ  
från 
externa 
aktörer





Exempel projekt; 
Digital Demo Stockholm (DDS)

 Unikt samarbete -näringsliv, akademi,  landsting och 
Stockholms stad i ett långsiktigt åtagande 

 Samverka för att med befintlig och ny digital teknik hitta 
lösningar på svåra samhällsutmaningar

 Digital Demo Stockholm vill visa hur forskningen bidrar 
till faktisk samhällsutveckling, nytta för människor och 
vad som är möjligt att åstadkomma med teknik 



Exempel projekt; 
Digital Demo Stockholm (DDS)

Sex områden:

 Teknik som ger lika möjligheter

 Trygghet för äldre

 Effektiv framkomlighet

 Tillgång till rent vatten 

 Energieffektivisering

 Digital vård och omsorg



SLL Forskning och innovation

Innovationsfonden 

20160915



SLL Forskning och Innovation

Innovationsfonden

Start 2015, 
10 miljoner kr per år 
15 miljoner kr per år från 2018

Mål

 Fonden ska bedöma ca 100 idéer per år, finansiera ca 30 
projekt som ska leda till att 10 nya innovativa produkter, 
tjänster eller metoder införs i landstingsdriven och/eller 
finansierad hälso- och sjukvård.

Hittills (4 utlysningar)

 422 ansökningar 

20160915



SLL Forskning och innovation

Innovationsfonden 2017

20160915



SLL Forskning och innovation

20160915

Innovationsfonden 2017 Exempel

Digitalt verktyg istället för pärmar
Arbete inom smittspårning av överförbara infektioner

Säkrare läkemedelshantering med 
digitalt verktyg inom barnsjukvården
Syftet är att minska antalet fel och säkerställa 
en korrekt hantering av läkemedel

Utveckling av IT-systemstöd för ett 
nytt måltidskoncept
Kostdatasystem för att uppnå SLLs måltidsvision



SLL Forskning och innovation
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Innovationsfonden Exempel

HipStab
Höftstabiliserande kudde vid misstänkt höftfraktur eller -luxation. 
HipStab kudden minskar patienters fysiska och psykiska lidande och ger 
stabilitet i benet samt minskar användningen av läkemedel.

MedCush
En rullstolsdyna som förbättrar ergonomin och underlätta förflyttningar bakåt i 
en rullstol. Den förhindrar tunga lyft för personal och minskar risken för skador 
hos rullstolsburna.

Developeration – PeaxyEasy
Ny operationsmetod för behandling av hemorrojder. 
Operation på kortare tid utan sövning. Sänker 
behandlingskostnad med 80 procent och ger äldre och 
gravt hjärtsjuka möjlighet till behandling.

Ortrud Medical
Medicinteknisk produkt som 
underlättar för vårdpersonal att sticka rätt. 



SLL Forskning och innovation

20160915

Innovationsfondens dag   
oktober
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/robot-for-labbet-och-
superdronare



SLL Forskning och innovation

Innovationsfondens 

dag 2016 i

landstingssalen 

4 oktober

20160915

Innovationsfondens dag  4 
oktober
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/robot-for-labbet-och-
superdronare
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