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Populärvetenskaplig sammanfattning
Sjukvårdens stora utmaningar idag är tillgängligheten för patienterna samt de snabbt ökande
kostnaderna. I verksamheten finns det många idéer kring hur dessa problem kan lösas så att
kvalitén och effektiviteten kan förbättras. Medarbetare ser behov av tekniska lösningar och
nya sätt att arbeta på. Men de har ofta svårt att veta hur dessa idéer ska tas om hand för att
kunna utvecklas vidare. Ofta saknas även kunskap inom projektledning, teknik och juridik hos
kliniskt verksam personal, vilket behövs för att driva ett innovationsprojekt. Detta medför att
det bör finnas aktörer inom vården som kan erbjuda stöd inom dessa områden för medarbetare
som ska driva innovationsprojekt. Det är även viktigt att dessa innovationsaktörer skapar
tydliga strukturer och hittar arbetssätt för att kunna fånga upp och tillvarata de idéer som
kommer fram.
Det här examensarbetet har genomförts hos Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid
verksamhetsstöd eHälsa. Huvudsyftet med arbetet har varit att utvärdera det innovationsstöd
”Innovationsslussen” som SLSO och verksamhetsstöd eHälsa har arbetat fram under 2014.
Målet med examensarbetet är att visa på om det finns några brister i det arbetssätt som
innovationsslussen idag använder och om det finns några hinder i de omgivande strukturerna.
För att därefter kunna ge förslag till hur innovationsslussens process för att hantera och
utveckla idéer kan förbättras. Tanken med SLSO innovationssluss idag är att fungera som en
del i ett centralt verksamhetsstöd för att kunna dra nytta av SLSO som en stor vårdgivare
genom att ta tillvara på alla de innovationsidéer som finns ute i verksamheterna. För att sen
kunna ge stöd åt idégivare, exempelvis genom att skapa beslutsunderlag inför projektstart och
att hjälpa till med att skapa kontakt med rätt aktörer och personer med efterfrågad kompetens.
För att skapa förståelse för hur innovationsprocesser ser ut inom landstingsdriven vård idag
har olika innovationsaktörer inom SLL intervjuats. Verksamhetschefer inom SLSO och
medarbetare som har drivit projekt med stöd av SLSO innovationssluss har också intervjuats.
Intervjuerna tillsammans med ett antal observationer genomfördes för att kunna identifiera
och kartlägga innovationsnätverket och innovationsmiljön inom SLL såväl som inom SLSO.
Denna information har sedan använts i syfte att utvärdera SLSO:s innovationsstöd inom
eHälsa, innovationsslussen.
Examensarbetet har bidragit med resultat kring hur SLSO bör arbeta med att stötta
innovationsutveckling och hur de bör forma sin innovationsprocess för att hantera idéer från
verksamhetens medarbetare. SLSO bör upprätta en innovationsstrategi som tar sikte på hur de
långsiktigt ska utvecklas och kan öka effektiviteten med hjälp av verksamhetsdrivna
innovationer. Strategin bör integreras i alla led i organisationens verksamhet, där chefer och
medarbetare kan känna delaktighet och engagemang. Innovationer kräver en
organisationsstruktur som är mottaglig för förändring och där nya arbetssätt kan
implementeras. Det här behöver SLSO utveckla för att kunna lyckas att ta fram nya arbetssätt
som i slutändan kan hushålla med resurser och hjälpa fler patienter. Vid utveckling av IT-
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innovationer för sjukvården, det vill säga eHälsa, finns det många användarcentrerade
aspekter att beakta för att de ska skapa ett värde för patienter och medarbetare. Några av dessa
aspekter är säkerhet, användbarhet och tillgänglighet. Arbetet har även visat på att beställaren,
projektgruppen och utvecklarna måste alla vara delaktiga i innovationsprocessen och arbeta
tillsammans med verksamheten för att lyckas. Det behövs en omfördelning av resurser för att
SLSO ska kunna erbjuda det innovationsstöd som efterfrågas av verksamheten.
Nyckelord: eHälsa, innovationssluss, innovation, IT-stöd, projektledning
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Begrepp & förkortningar
ASIH
eHälsa
Idégivare
Innovationsaktör
Insidan
mHälsa
MDM
MAM
SITHS
SKL
SLSO
SLL
SVEID

Avancerad sjukvård i hemmet
Omfattar all användning av informations- och
kommunikationsteknologi inom vården.
De personer som har kontaktat en innovationssluss med en
specifik idé som de vill utveckla i vården.
En aktör inom hälso- och sjukvården som arbetar med innovation
SLSO:s intranät
mobil eHälsa
Mobile Device Management
Mobile Application Management
En nationell standard för elektronisk identifiering och signering i
vård- och omsorgssektorn.
Sveriges kommuner och landsting
Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns landsting
Svensk e-identitet
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1 Inledning
Idag står Sverige och stora delar av västvärlden inför demografiska utmaningar där
befolkningen blir allt äldre. Äldre, kroniskt sjuka, multisjuka samt personer med
folksjukdomar belastar vården extra mycket. Det ställer högre krav på hälso- & sjukvårdens
utveckling och effektivitet. Ett av sjukvårdens stora problem idag är långa väntetider för
patienterna samtidigt som vårdgivarna har ett stort krav på att hålla kostnaderna nere. Något
drastiskt måste hända inom hälso- och sjukvården för att dagens utmaningar ska kunna lösas
(Swedish ICT, 2014).
eHälsa syftar till all informations- och kommunikationsteknologi inom vården. Utveckling
inom området eHälsa är en förutsättning för att kunna möta denna utmaning. Genom att nya
eHälsolösningar erbjuds kan patienter få tillgång till god och värdefull vård hos vårdgivare, i
hemmet såväl som på resande fot. Genom utveckling inom eHälsa kan individen få möjlighet
att ta ett större ansvar för och få kontroll över sin egen hälsa, tillsammans med ett aktivt
samarbete med vårdpersonal och andra aktörer inom hälso- och sjukvård. Detta skapar alltså
förutsättningar för patienten att bli en mer aktiv deltagare i sin egen hälsa, vilket kommer att
påverka relationen mellan professionen och patienten. Hälso- och sjukvården genomgår i och
med det ett skifte från professionscentrerad till att bli mer patientcentrerad. eHälsa lösningar
skapar även möjligheter för att samla data om patienters hälso- och sjukvårdsmönster. Genom
att utnyttja den här typen av data finns det en stor potential att kunna fatta mer informerade
beslut samt att öka underlaget för forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder.
Innovationer inom eHälsa spås innebära en av de största samhälleliga omvälvningarna sedan
internet och mobiltelefoni. eHälsa är en av världens snabbaste växande marknader med upp
till 15 procent tillväxtpotential jämfört med dagens marknadsvärde om ca 160 miljarder USD
(Swedish ICT, 2014; EY, 2014).
Det finns alltså goda förutsättningar att förbättra den svenska hälso- och sjukvården med hjälp
av nya IT-lösningar, så kallad eHälsa. Ett mer digitaliserat samhälle skapar nya
beteendemönster hos såväl patienterna som professionen vilket gör att IT i hälso- och
sjukvården måste hänga med i samma takt. Samtidigt måste verksamheten kontinuerligt
anpassa sig för de nya systemen vilket leder till att nya IT-lösningar ställer nya krav
organisation och struktur så väl inom som utom hälso- och sjukvården (Näringslivsutskottet,
2011; EY, 2014).
Det finns mycket att åstadkomma med hjälp av eHälsa. För att vården ska påverkas positivt av
de nya IT-systemen är det oerhört viktigt att systemen är användarvänliga och utvecklas
utifrån verksamhetens behov och löser och effektiviserar vardagliga problem snarare än
skapar nya problem. Ett sätt att hantera det här har varit att införa innovationsslussar.
Innovationsslussar är ett arbetssätt som har spridit sig till en del av Sveriges landsting, där
syftet är att ta tillvara på vårdpersonalens idéer och utveckla produkter eller tjänster utifrån
verksamheten, som bidrar till att förbättra hälso- och sjukvården. I många landsting har även
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syftet varit att kommersialisera produkterna och att en innovationssluss ska fungera som en
ingång för företag och underlätta implementation av innovationer i vården (Vinnova, 2014).
Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) har under år 2014 utformat en innovationssluss
vid verksamhetsstöd eHälsa. Innovationsslussens syfte är att utveckla innovationer från
eHälsa idéer som är verksamhetsförankrade. Innovationsslussen stödjer innovationsprocesser
från idé till implementering. Det här examensarbetet har genomförts vid SLSO på avdelning
verksamhetsstöd eHälsa.

1.1

Problemformulering

Idag är det inte tekniken som är det stora problemet vid utveckling av informationstekniska
produkter och tjänster för vården. Utan det handlar om att vårdgivare och organisationer står
inför utmaningen att hålla sig uppdaterade till ny medicinsk information, teknik och relationer
med andra hälso- och sjukvårdssystem i en miljö som ständigt förändras. Innovationer inom
informations teknologi (IT) och har blivit en avgörande faktor för att vara en framgångsrik
vårdgivare (Länsisalmi m.fl., 2006).
Medarbetare i vården möter dagligen problem och ser behov av nya produkter och sätt att
arbeta på. Inom vårdens verksamheter finns det mycket idéer på hur dessa problem och behov
skulle kunna lösas. I och med den tekniska utvecklingen har det blivit allt vanligare att dessa
idéer är tekniska lösningar och innovationer. Inom offentlig verksamhet är det många olika
aspekter att beakta vid utveckling av nya tekniska system. Det finns juridiska lagar och
restriktioner att förhålla sig till. Det finns tekniska plattformar och verktyg att använda sig av
vid utveckling av applikationer och IT-stöd. Medarbetare inom vården har inte alltid juridiska
och tekniska kunskaper och erfarenheter av att driva projekt, vilket kan skapa hinder då
innovationsutveckling ska drivas av dessa medarbetare. Detta ställer krav på att det finns
innovationsaktörer inom vården som kan erbjuda stöd för vårdens medarbetare som ska driva
innovationsprojekten. För att eHälso-initiativens potential ska utnyttjas till fullo är det även
viktigt att applikationerna och systemen hanterar utmaningarna kring informationssäkerhet
samt att de inte blir en belastning för såväl profession som patient. De får inte upplevas som
svåra och tidskrävande att använda. Det är även viktigt att innovationsaktörer tillsammans
med verksamheten finner ett smidigt och effektivt sätt att tillvarata och hantera de idéer som
kommer från verksamheterna. Det behövs alltså tydliga strukturer och arbetssätt för att fånga
upp idéerna på och för att koordinera idéerna från verksamheten till rätt innovationsaktör. Det
är viktigt att personerna från verksamheten som sedan ska driva utvecklingen av innovationen
får det stöd som de behöver.
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1.2

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur utvecklingsprocessen för en innovation,
från idé till verklighet ser ut inom SLSO verksamhetsstöd eHälsa innovationssluss. Syftet är
även att skapa förståelse för komplexiteten med att utveckla och implementera tekniska
innovationer i offentlig förvaltning idag och förstå hur innovationerna utformas för att skapa
värde och verklig nytta för de potentiella användarna.
Målet med examensarbetet är att visa på om det finns några brister i det arbetssätt som
innovationsslussen idag använder och om det finns några hinder i de omgivande strukturerna.
Därefter kommer förslag ges till hur innovationsslussens process för att hantera och utveckla
idéer kan förbättras.
1.2.1 Frågeställningar
De frågeställningar som kommer besvaras i examensarbetet är följande:
•
•

Hur kan idéer fångas upp för att på ett effektivt sätt skapa nyttiga och användbara
innovationer för vården?
Hur bör SLSO utforma sin process i innovationsslussen för att kunna använda sig av
de omgivande ramverken och ta till vara på den kunskap som finns inom vården och i
de omgivande organisationerna?
- Hur upplevs stödet från innovationsslussen i den nuvarande
innovationsprocessen?
- Vilka delar i processen uppfattar innovatörerna som onödiga eller svåra att
förstå sig på?
- Vilka delar i processen behöver utvecklas och förbättras för att främja att fler
innovationer implementeras och skapar nytta och värde för vården?

För att uppnå målet och kunna besvara frågeställningarna kommer en utvärdering av
innovationsslussen att göras utifrån verksamhetens och idébärarnas perspektiv. En studie av
hur likande innovationsprocesser ser ut i andra landsting kommer även att göras. För att förstå
komplexiteten kring att utveckla innovationer i vården har organisatoriska och juridiska
aspekter samt möjliga tekniska integrationer beaktats och studerats i examensarbetet.

1.3 Avgränsningar
Antal studerade innovationsprojekt har avgränsats till tre stycken och det är endast projekt
som har gått igenom verksamhetsstöd eHälsa innovationssluss i någon del av processen. De
tre projekten har valts ut på grund av att de dels har varit i kontakt med innovationsslussen
men även för att de representerar olika sätt att utveckla innovationer inom eHälsa. De
tekniska uppsättningarna av innovationerna skiljer sig åt, vilket har medfört att lärdom av
olika möjligheter att interagera mot olika tekniska plattformar har skapats. De
innovationsaktörer som har tagit upp i arbetet har avgränsats till aktörer aktiva inom
Stockholms Läns landsting (SLL) samt innovationsslussar inom andra landsting.
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2 Bakgrund
2.1 eHälsa
Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i samhället, och
behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer på olika nivåer och
aktörer är helt avgörande. Moderna sammanhållna och användarvänliga IT-lösningar kan
hjälpa till att förbättra vården och omsorgen genom att presentera och överföra information på
ett säkert och effektivt sätt (Nationell eHälsa, 2015). Definitionen av eHälsa är bred men
omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vården. Som
exempel e-journaler, telemedicin och hälsoinformation för patienter. eHälsa har fokus på
införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska utvecklingen
(Socialdepartementet, 2010). Med hjälp av eHälsa kan hälso- och sjukvården utvecklas och
skapa bättre vård och omsorg genom att patienterna blir mer delaktiga i vården,
patientsäkerheten förbättras och vården har möjlighet att blir effektivare. Med e-tjänster kan
tillgängligheten till vård och omsorg öka och vården kan behovsanpassas
(Näringslivsutskottet, 2011; EY, 2014).
Under de senaste åren har det fokuserats mycket på eHälsa och internationellt ligger Sverige
och övriga Norden långt framme i användning av eHälsotjänster. Den nationella
eHälsostrategin sätter fokus på IT som en förutsättning för att skapa tillgänglig och säker
information inom vård och omsorg i och med att framtidens vård och omsorg utvecklas och
förbättras med hjälp av e-tjänster (Jerlvall & Pehrsson, 2014). Nationella eHälsostrategin är
ett koncept som är framtaget av sex stycken samverkansorganisationer där bland annat
Socialdepartementet, eHälso-myndigheten, Socialstyrelsen och SKL är med
(Socialdepartementet, 2010). Sveriges landsting har tillsammans utarbetat en gemensam
handlingsplan (2013-2018) för att kunna uppnå de nationella målen med eHälsa. Bolaget
Inera har ansvaret för att samordna och driva den utvecklingen. Se mer info om Inera i avsnitt
2.5 Innovationsaktörer.

2.2 mHälsa
Området mHälsa är en del av eHälsa men syftar till mobil informations- och
kommunikationsteknologi för vården. Alltså användningen av mobila applikationer och
enheter som kan leverera medicinsk information, ge tillgång till eller samla in hälsodata samt
erbjuda kliniska tjänster. Idag finns det ca 4,5 miljarder mobilanvändare i välden (ICT, 2015).
Det allmänna förekommandet av mobil teknik (främst smarta mobiltelefoner och surfplattor)
erbjuder enorma möjligheter för sjukvården att ta itu med en av de mest globala
utmaningarna. Vilket är att göra vården mer tillgänglig, effektivare, bättre och billigare.
mHälsa har potentialen att kunna förändra när, var och hur vård ges och därigenom
revolutionera vården (PWC, 2015; National Institutes of Health, 2015; BCG, 2014). Med den
pågående snabba utvecklingen inom mobil kommunikation förväntas det inom mHälsa en
mycket stor tillväxt av både användningsområden och marknad av produkter och tjänster
anpassade efter mobila enheter (Swedish ICT, 2014). Smarta mobiltelefoner har möjlighet att
accelerera trender i vården genom att på ett enkelt sätt kunna anamma innovationer inom
mHälsa. Hälso- och sjukvården går mot att bli allt mer personlig där patienterna kan få ta del
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av sin hälsa på ett helt nytt sätt. mHälsa kan erbjuda personliga verktygslådor för prediktiv,
deltagande och förebyggande vård (PWC, 2015).
Till skillnad från e-tjänster som är anpassade att användas på en dator, kommer mHälsa
sannolikt ha en större effekt på hur vård kan levereras eftersom mobila enheter alltid är
närvarande och personliga. Detta innebär att användarna alltid är en del av ett nätverk, vilket
radikalt ökar mångfalden, hastigheten, volymen och värdet av information som kan skickas
och tas emot (PWC, 2015). Den mobila tekniken ger möjlighet att skapa information av
verkliga värden via bärbara sensorer på exempelvis aktivitetsband eller på mobiltelefoner,
vilket kan producera kontinuerliga strömmar av data om en individs biologi, psykologi
(attityder, kognitioner & känslor), beteenden och vardagsmiljö. Den här typen av information
har potential att ge nya insikter i vilka faktorer som leder till olika sjukdomar (National
Institutes of Health, 2015).
Företag och vårdgivare står inför stora utmaningar att utforma mHälsa lösningar och
produkter som blir användbara och passar in i de tänkbara användarnas vardag och som kan
integreras i den befintlig hälso- och sjukvårds infrastruktur. De företag som lyckas med
mHälsa kommer utöver att skapa innovativa produkter, utveckla innovativa affärssystem som
kombinerar unika erbjudanden, livskraftiga intäkter och robusta system för intressenter (BCG,
2014).
Med hjälp av producerad hälsodata från personer som använder mHälsa tjänster finns det en
vision om att kunna förändra folkhälsan och hälso- och sjukvården i stor skala. Till exempel
genom att använda mobila verktyg för att minska antalet personer som utvecklar diabetes,
förhindra fall hemma, och hjälpa människor som behöver medicinering för att ta dem som
planerat (National Institutes of Health, 2015). Kathleen Sebelius, USA:s hälso- och
välfärdsminister, uttryckte sig år 2011 att mobil hälsovård (mHälsa) ”är det största tekniska
genombrottet av vår tid, som används för att ta itu med vår största nationella utmaning”
(PWC, 2015).

2.3 Uppdragsgivare
SLSO är en vårdgivare inom landstinget med uppdrag att utveckla och ge vård nära patienten.
SLSO bedriver primärvård, psykiatri, beroendevård, hjälpmedelsverksamhet, habilitering,
geriatrik, och avancerad hemsjukvård inom SLL. Primärvården omfattar vårdcentraler,
närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar och rehabiliteringsenheter. Psykiatri finns för barn- och ungdomar, vuxna och
äldre och även specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Totalt har SLSO 130 stycken
olika verksamheter inom dessa områden (SLSO, 2015).

2.4 Innovationsslussar
En innovationssluss syftar till att stimulera fram och fånga upp innovationsidéer från vårdens
medarbetare samt stödja dessa idégivare att utveckla och driva vidare idén mot realisering och
eventuell kommersialisering. Med idégivare menas de personer som har kontaktat en
innovationssluss med en specifik idé som de vill utveckla för att exempelvis skapa en effektiv
och god vård. En innovationssluss erbjuder idégivaren ofta stöd med bland annat bedömning
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av idéns potential och prövning om idén är ny eller befintlig. En innovationssluss fungerar
också som en länk mellan idégivare och företag eller andra personer och aktörer som kan vara
med och stödja innovationsprocessen på olika sätt och underlätta introduktion av innovationer
inom hälso- och sjukvården.
I Sverige finns det flera landsting som har utvecklat innovationsslussar för att fånga upp idéer
för innovationsutveckling från medarbetare i verksamheten och från företag. De olika
innovationsslussarna har skapat sin egen profil och process för hur de ska fånga upp och
utveckla idéer inifrån hälso- och sjukvården. Några olika innovationsslussar benämn, men det
är Västra Götalands innovationssluss samt SLSO:s innovationssluss som tas upp närmare.
Detta är på grund av att det finns en hel del för SLSO att lära sig av just Västra Götalands
system att hantera innovationsutveckling i vården.
VINNOVA har mellan perioden 2010 t.o.m. juni 2014 gjort en satsning på sex stycken
innovationsslussar i Sverige. Slussarna finns i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten,
Västra Götaland och Östergötland. Satsningen är ett regeringsuppdrag där syftet var att
”genomföra en satsning i syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar
kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården”. VINNOVA har
delfinansierat slussarna där vardera innovationssluss har tilldelats 4,5-7,5 miljoner kronor.
Vid slutrapportering för satsningen visade det sig att samtliga sex innovationsslussar fortsatte
sin verksamhet även efter att VINNOVAs finansiering upphörde och det visar sig finnas goda
förutsättningar för alla att bli en permanent verksamhet. Satsningen har gjorts tillsammans
med Almi Företagspartner AB, Innovationsbron samt Sveriges Kommuner och Landsting. På
lång sikt är satsningens syfte att bidra till en ökad effektivitet och kvalitet i hälso- och
sjukvården, att bidra till förändrade attityder kring innovationer i hälso- och sjukvården samt
att öka antal nya företag och tillväxt i befintliga företag vilket ska bidra till ekonomisk tillväxt
(Förberg m.fl., 2014).
I en slutvärdering av uppdraget med innovationsslussarna, gjord av konsultföretaget Ramböll
framkom det att VINNOVAS satsning på innovationsslussar har varit lyckad och lett till ett
ökat samarbete mellan hälso- och sjukvården, företagen och det omgivande
innovationssystemet. Efter satsningen så har alla slussarna blivit permanentade och fortsätter
drivas med stöd från respektive landsting eller region (Förberg m.fl., 2014).
Västra Götalandsregionen (VGR) har en utarbetad och fungerande innovationssluss som
har funnits i några år. Innovationsslussen i Västra Götaland ägs av Västra Götalandsregionen
och ska därmed samla in idéer från hälso- och sjukvården i hela regionen. Denna
innovationssluss samarbetar med organisationer och företag som jobbar med tjänste- och
produktutveckling och deras syfte är även att förstärka länken mellan hälso- och sjukvården,
näringslivet, akademin och Västra Götalands befintliga innovationssystem. VGR
innovationssluss har en omgivande organisation i form av en styrgrupp (VGR innovationsråd)
och ett prioriteringsråd vars roll är att hjälpa innovationsrådet med att bedöma idéerna. Själva
innovationsslussen drivs av en projektledare, en projektkoordinator, en kommunikatör och nio
idétransportörer. Processen för hur idéer och innovationer hanteras är utarbetad och det är lätt
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för idébärarna att följa med vad som händer i processen då allt finns på en portal på deras
hemsida. Det är även möjligt för invånare att se vilka pågående innovationsprojekt som pågår
i dagsläget och om dessa projekt går att ”likea” och kommentera. Genom att synliggöra
pågående innovationsprojekt för allmänheten skapas möjligheter till att personer med
liknande idéer kan kopplas samman (Västra götalandsregionen, 2015a, 2015b).
SLSO:s Innovationssluss kom till under 2014 på grund av att det finns många medarbetare
på SLSO:s olika verksamheter som har innovationsidéer inom området eHälsa. Samtidigt har
eHälsa/it rådet på SLSO en drivkraft att ligga i framkant i utvecklingen av eHälsa inom SLL.
Av den anledningen tog SLSO fram innovationsslussen som ett verktyg och arbetssätt att
använda för att stötta verksamhetsprojekt inom eHälsa.
Det har tidigare utvecklats digitala tjänster, appar mm. enskilt ute på de olika verksamheterna
i den mån det finns tid och resurser. Då plockas ofta konsulter in utifrån för att förverkliga
medarbetarnas idéer, trots att det finns centrala verksamhetsstöd för IT och eHälsa. Detta blir
ofta dyrt och skapar ingen enhetlighet för innovationerna inom SLSO. SLSO:s ledning har då
inte heller haft kontroll på vilka innovationer som har utvecklats ute på de enskilda
verksamheterna. Syftet med innovationsslussen är att fungera som en del i ett centralt
verksamhetsstöd för att kunna dra nytta av SLSO som en stor vårdgivare genom att ta tillvara
på alla de innovationsidéer som finns ute i verksamheterna. Genom innovationsslussen är
tanken att SLSO:s ledning kan skapa sig en bättre överblick av de innovativa eHälsotjänster
som finns inom organisationen. Och på så sätt skapas större möjligheter till att sprida
innovationerna till fler verksamheter. Det kan då även bli möjligt att använda exempelvis en
app till liknande behandlingsmetoder, med mindre korrigeringar och utbyte av information.
Innovationer skulle därmed kunna utnyttjas till fler patientgrupper än en specifik.
Tanken är att innovationsslussen ska hjälpa medarbetare från vården att säkerställa sin idé till
de gällande tekniska och juridiska ramverk samt att skapa beslutsunderlag inför projektstart.
SLSO innovationssluss ska även ge stöd åt innovatören att skapa kontakt med rätt aktörer och
personer med efterfrågad kompetens. Kompetens finns alltså inom organisationen, men det
har tidigare inte funnits några ramverk och verktyg för att dessa ska kombineras på ett
utarbetat och effektivt sätt. Nedan följer det ramverk som SLSO arbetar utifrån när det gäller
innovationsarbete.
SLSO:s ramverk för innovation:
• Patient- och verksamhetsnytta
• Konsolidering
• eHälsa – IT råd
• Checklista för innovation
Ramverket syftar till att visa på att innovationsidén är verksamhetsdriven och att den är tänkt
att kunna lösa ett verksamhetsbehov på ett nytt sätt än vad som gjorts tidigare. Syftet med
innovationen ska vara att i slutändan öka patientkraften och patientnyttan. Vid utveckling av
innovationer inom SLSO är en viktig del konsolidering. Att förhålla sig till liknande lösningar
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som redan är framtagna, men även att återanvända den regionala/nationella tjänsteplattformen
och andra tekniska lösningar på ett nytt sätt. På så sätt är det möjligt att skapa en stabil
innovationsutveckling inom vården. Innovativa lösningar på de behov och problem som finns
är viktigt för att utveckla verksamheten, samtidigt som innovationer inte få ta över fokus på
att behandla och hjälpa patienter. eHälsa – IT råd är ett verksamhetsforum inom SLSO för
innovationer. I rådet finns representanter från SLSO:s olika verksamheter. Rådet är en viktig
kanal för förankring och informationsutbyte kring pågående innovationer. Men spridning av
idéer och information kring nya arbetssätt och innovationer sker inte bara genom eHälsa-IT
rådet utan även i ledningsmöten och lärandeseminarier/dialogseminarier. Checklista för
innovation är ett verktyg med frågor och områden att beröra vid möte med en innovatör i
innovationsslussen. Genom att arbeta utifrån checklistan vill SLSO kunna ge mesta möjliga
stöd vid innovationsutvecklingen. För att kunna påbörja utveckling av en innovationsidé
måste den ha uppfyllt övriga delar i SLSO:s ramverk för innovation.
Inom SLL pågår innovationer inom vården, men det som utmärker SLSO är att de har stort
fokus på innovationer inom eHälsa. SLSO arbetar idag med att interagera innovationsarbetet
med bl.a. Innovationsplatsen på Karolinska Sjukhuset, SLL Innovation, SLL Idéråd och
Innovationslabbet för eHälsa. Syftet är att komplettera varandra med kompetenser och
utrustning för att skapa den bästa nyttan med hjälp av innovationsutveckling.

2.5 Innovationsaktörer
Inom SLL finns det ett antal innovationsaktörer som har riktat in sig på att främja utveckling
av innovationer för vården. De olika aktörernas profiler, organisatoriska uppbyggnad och
arbetssätt skiljer sig åt en hel del. Det är just detta som gör att de tillsammans blir slagkraftiga
gentemot andra landsting då de kompletterar varandra på ett bra sätt. Det finns dock
fortfarande saker att förbättra både inom och mellan dessa innovationsaktörer.
SLL Innovation är en innovationssluss som startades på eget initiativ på den medicin
tekniska avdelningen (MT) vid Danderyds sjukhus år 2003. Men det var inte förrän 2012 som
det blev en permanentad innovationssluss. Sedan 2013 är SLL Innovation ett
landstingsövergripande innovationssystem, uppbyggt genom ett samarbete mellan aktörerna:
Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO), Södertälje sjukhus AB samt Tio Hundra AB. Deras interna
organisation
innefattar
enhetschef,
ledningsgrupp,
innovationskoordinatorer,
produktutvecklare och innovationsambassadörer (SLL Innovation, 2015).
Deras uppdrag är att utveckla och kommersialiserar produkter/tjänster från medarbetares idéer
i sjukvården. De stödjer även företag som har behov av samverkan med sjukvården. SLL
Innovation samverkar nationellt med andra innovationsslussar och regionalt med bland annat
Idérådet, innovationsplatsen (KS), KTH, Almi, KI m.fl. SLL Innovation har varit med och
stöttat ca 100 utvecklingsprojekt och bidragit till ca 25 nya produkter/tjänster inom medicinsk
teknik/rehabilitering/eHälsa till en internationell marknad. De har även varit med och tagit
fram en elektronisk metodbok kring innovationsupphandling för nationellt bruk, vilken går att
ladda ner på deras hemsida (SLL Innovation, 2015).
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Idérådet är SLL:s verksamhet för att ta tillvara på idéer om hur nya tjänster och processer
kan utveckla och förnya hälso- och sjukvården. Behovet av ett idéråd kom från vårdföretagen.
Det behövdes en tydlig mottagare av idéer inom hälso- och sjukvården. Idéer skickas in via ett
formulär på Idérådets hemsida, där idén ska beskrivas kortfattat, vad den går ut på, vilket
behov den uppfyller, vilket område inom hälso- och sjukvården som berörs och vad för stöd
som önskad från Idérådet. Idérådet har inga begränsningar för vilka som får skicka in idéer så
länge idén syftar till att skapa en bättre hälso- och sjukvård. Idéerna kan vara att processer,
tjänster och organisatoriska lösningar förnyas, vidareutvecklas och förbättras. Idérådet
behandlar alla idéer som kommer in, vare sig det är från medarbetare, privatpersoner eller
företag. Därefter bedömer Idérådet om och hur en idé kan gå vidare utifrån ett antal tydligt
uppsatta kriterier. En del av idérådet är experter inom olika områden som är med och bedömer
idéerna. Idérådet ger sedan förslag på hur idén kan utvecklas. Det finns ingen struktur för att
alla som skickar in en idé ska få komma dit för möte om idén men det händer att idégivare
bjuds in till Idérådets interna möten för att få berätta om sin idé. De garanterar svar angående
idén inom en vecka (SLL, 2015a).
Innovationsplatsen är Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för att ta om hand om
innovationsutveckling. Tanken är att innovationsplatsen ska vara en mötesplats där näringsliv,
forskning och vården förs samman för att skapa sjukvård för dagens och morgondagens
patienter. Innovationsplatsen ser till att idégivare får det stöd som behövs under hela
innovationsprocessen. De ger stöd i alla faser i processen, från idéhantering till
implementering i vården. Innovationsplatsen fokuserar mycket på att testa innovationerna i
verkligenheten, ute hos patienter. På så sätt skapar innovationsplatsen en möjlighet för företag
att arbeta nära kliniker, forskare och patienter. Mycket fokus ligger även på att tillhandahålla
resurser och stöd för att driva projekt. Men även andra delar så som avtal och
innovationsupphandling,
affärsutveckling,
omvärldsanalys,
nyttoberäkning
och
ekonomistyrning. Innovationsplatsen driver i skrivande stund cirka 20 stycken
innovationsprojekt. De erbjuder transparens genom att det går att läsa om projekten på deras
hemsida (Karolinska Universitetssjukhuset, 2015a).
Innovationslabbet för eHälsa drivs tillsammans av Karolinska Institutet och SLL, men
koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med innovationsplatsen. Med
hjälp av pengar från Vinnova så kunde samarbetet Innovationslabbet för eHälsa startas och
byggas upp. Innovationslabbet arbetar på samma sätt som Innovationsplatsen utifrån
trippelhelix, alltså att vård, näringsliv och forskning är närvarande och samarbetar i
innovationsprojekten. Det centrala i Innovationslabbets arbete är att driva innovationsidéer till
att en produkt skapas som sedan kan provtryckas i en verklighetstrogen miljö. På så sätt kan
innovationer inom området eHälsa utvecklas så att det är möjligt att se vilken effekt
produkterna kan skapa innan de implementeras i vården på riktigt. Innovationslabbet arbetar
inom de tre områdena Big Data, mobil eHälsa samt med innovationer som handlar om att
information ska följa patienterna på olika sätt (Karolinska Universitetssjukhuset, 2015b).
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Inera är ett anslagsfinansierat bolag, vilket menas med att Sveriges 21 landsting tillsammans
äger och finansierar Inera. Man skulle kunna säga att Inera är landstingens ”e-hälsofabrik”
som landstingen finansierar med ca 400 miljoner kronor varje år för att skapa nya projekt
(HIP, 2015). Inera har hand om och utvecklar många av de eHälsotjänster som erbjuds för
invånare, vård- och omsorgspersonal samt för beslutsfattare. Utöver eHälsotjänster arbetar
Inera med att skapa en gemensam IT-arkitektur för Sveriges landsting. Med en gemensam
arkitektur finns med möjlighet att förena olika aktörer och skapa en struktur och samverkan.
Med hjälp av en gemensam arkitektur så kan integrationen mellan olika tekniska system och
tjänster underlättas, vilket i sin tur kan leda till att information mellan olika aktörer kan
utbytas lättare. Inera försöker se till så att utveckling av IT strävar mot att leverera
verksamhetsnytta och att beslut och strategier inom IT formas därefter. Mest nytta för
investerade insatser är det som är målet. IT-arkitektur kan delas upp i fyra områden;
verksamhetsarkitektur, informationsstruktur, säkerhetsstruktur och teknisk arkitektur. Det
finns inga tydliga gränser mellan områdena, men en väl fungerade samverkan mellan dem är
avgörande för att utveckla innovativa applikationer och tjänster. Målet är att vi invånare ska
få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg samt bli mer aktiva och delaktiga i vår
egen vårdprocess (Inera, 2015).

Figur 1. Innovationsaktörer

3 Teoretiskt ramverk
I detta kapitel beskrivs de grundläggande kunskapsområden som har studerats i
examensarbetet. Allmänt om innovationer och innovationsstrategi tas upp till en början i
kapitlet. Därefter introduceras ett antal aspekter som bör beaktas vid utveckling av IT-system.
Aspekterna är sammanställda i en analysmodell som kan användas vid beställning eller
utveckling av ett IT-system. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar utvalda delar om
projektledning. Tillsammans skapar de tre teoretiska områdena kunskap om att driva projekt
för att utveckla tekniska system som är användbara och skapar värde och nytta för
användarna och organisationen.

3.1 Innovationer
Själva ordet innovation kommer från latinets innovatio, vilket betyder förnya eller att
åstadkomma något nytt. En innovation kan vara en ny vara, tjänst, process eller social lösning,
en ny idé eller en teknisk nyhet. En innovation syftar på förloppet där nya idéer, beteenden
och tillvägagångssätt skapas och sprids i samhället. Innovationen har därmed betydelse för
utvecklingen inom ett visst område då den kan skapa ny nytta (NE, 2015; Hofmaier &
Eriksson, 2008). Den traditionella synen om att kvalificerade aktörer inom ett visst område,
exempelvis teknik skapade innovationer har förändrats. Idag ses innovationer skapas i en
process där aktörer med olika kunskaper och erfarenheter deltar och påverkar slutprodukten.
Det har blivit allt mer viktigt att en idé måste komma ut på marknaden och användas för att
det skall kallas innovation (Hofmaier & Eriksson, 2008).

3.2 Innovationsstrategi
Alla företag står inför utmaningen att förändras och utvecklas för att hänga med och överleva
i dagens ständiga teknikutveckling. Det finns olika processer och innovationsstrategier att
använda sig av för att skapa en anpassad innovationsmiljö utefter hur företagets
organisationsstruktur ser ut samt hur förändring och teknikutveckling är mogen inom
organisationen. Val av innovationsstrategi påverkas av om företaget använder låg- eller
högteknologiska produkter och processer och av om företaget befinner sig i en snabb eller
långsam föränderlig miljö (Christensen, 1997). En innovationsstrategi ska ta sikte på hur ett
företag långsiktigt ska utvecklas och öka lönsamheten. Strategin bör innehålla en metod för
att ta hand om idéer och utveckla dem till innovationer. Det är viktigt att strategin interageras
i alla led i organisationens verksamhet där chefer och medarbetare känner delaktighet. Det är
viktigt att chefer har förståelse för att ett framgångsrikt innovationsarbete kräver att tid avsetts
för detta. Återkoppling, beröm och belöning är viktiga faktorer som bidrar till att medarbetare
bidrar till idéutveckling. Det är många idéer som behöver skapas för att generera några
gynnsamma innovationer (Kollega, 2015). De flesta framgångsrika företag itererar mot eller
konvergera till en hållbar strategi. Det är ovanligt att finna rätt innovationsstrategi utan att
pröva sig fram. I nästa stycke presenteras en utvald innovationsstrategi som lämpar sig att
använda inom hälso- och sjukvård. En annan innovationsstrategi som också är värd att nämna
är ”the pivot”. Vilken bör användas då ett företaget inte har hängt med vid en snabb
teknikutveckling och måste börja tänka om och förändra företagets innovationsstrategi innan
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företaget inte längre hänger med och tvingas lämna marknaden. Många företag har kommit
till den här fasen på grund av snabba teknologiförändringar (Cohen & Levinthal , 1990).
Denna strategi visar på att det även är viktigt för lite ”trögare” organisationer att hänga med i
teknikutvecklingen, trots att det inte är en organisations primära syfte.
3.2.1 ”Jobs to be Done (JTBD)” strategin
Syftet med innovationer som utvecklas inom JTBD strategin är att de fokuserar på att lösa
befintliga problem snarare än att skapa radikala innovationer som är helt nya på marknaden.
Istället är tanken att skapa innovationer där flera olika befintliga teknologier används
tillsammans på ett nytt sätt i en kreativ syntes. Konceptet med JTBD är att se på innovationen
utifrån kundens eller användarens perspektiv och att personer som är involverade i
utvecklingsprocessen av produkten förstår sig på de tillfällen där den kommer användas och
skapa värde för kunden. Många företag använder sig av konventionella marknadsstrategier
där de erbjuder produkter och tjänster som är beroende av produktkategori där produkten
differentierar sig med funktion eller pris eller så har företag valt en marknad som är anpassad
efter demografiska attribut, som exempelvis ålder, kön, civilstånd eller inkomstnivå. De
konventionella marknadsstrategierna fokuserar på vad företagen vill sälja snarare än vad
kunderna verkligen behöver. Men JTBD innovationsstrategi utgår från en kunds behov och
problem som ska lösas med den bästa produkten eller tjänsten (Christensen m.fl., 2007;
Clayton Christensen Institute, 2012).
JTBD ramverket kan användas som ett verktyg för att utvärdera de omständigheter som
uppstår i kundernas och användarnas liv eller arbetsmiljö. Kunder köper ofta produkter som
de tror ska lösa ett problem som de har. Men med en djupare förståelse för de behov eller
”jobb” som kunderna har och som ska lösas med att anskaffa sig en produkt eller tjänst, kan
företag mer exakt utveckla och marknadsföra produkter väl anpassade till vad kunderna redan
försöker göra (Christensen m.fl., 2007).
Den här innovationsstrategin kan antingen appliceras på företag som säljer produkter och vill
hitta en strategi för att differentiera och marknadsföra sig. Men JTBD innovationsstrategi kan
även appliceras på och användas av företag som ska köpa in eller utveckla produkter till
företaget, där produkten eller innovationen ska användas av de anställda (Christensen m.fl.,
2007).
Företaget Hill-Rom är en ledande leverantör av medicinsk teknik för sjukvården, inklusive
sjukhussängar och andra produkter. De gjorde en undersökning hos patienter som använde
deras sjukhussängar på några sjukhus i USA angående hur patienternas situation såg ut i
rummen där de låg. Av undersökningen framkom det att patienterna var begränsade till att
utföra en del saker på grund av att de var fast i sjukhussängen. Sjuksköterskorna var därmed
tvungna att hjälpa patienterna med dessa saker. Sjuksköterskorna står för en betydande del av
sjukhusens driftkostnader och deras interaktion med patienter påverkar hur vårdens kvalitet på
sjukhuset uppfattas. Genom att lägga till funktioner på patienternas sängar, så som teknik för
att hantera bland annat TV och belysning, kunde många av de uppgifter som sjuksköterskor
dagligen var tvungna att lösa åt patienter undvikas. På så sätt kunde sjuksköterskorna fokusera
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på omvårdnadsuppgifter som är deras primära syfte. Hill-Rom lyckades i det här exemplet att
differentiera sina sängar efter användarnas behov och sjukhusen kunde på detta sätt tjäna mer
pengar trots dyra investeringar av nya sängar genom att färre sjuksköterskor behövdes för att
hjälpa patienterna. Även kvalitén av vården upplevdes bättre hos patienterna då de kunde
lägga mer tid på att ta hand om patienterna snarare än att hjälpa till med extra saker som
kunde styras av den nya sjukhussängen (Christensen m.fl., 2007).
Att köpa in eller utveckla en innovation som uppfyller de behov som finns hos anställda är
inte alltid så lätt som det kanske verkar. Om innovationen i fråga är dyrare en liknande
produkter kan det för stora organisationer vara svårt att göra beräkningar på hur mycket
företaget och verksamheten kommer att tjäna på att använda sig av den nya innovationen med
fler funktioner innan den har börjat användas. Personen som i fråga ska köpa in innovationen
har förmodligen en lokal förståelse för där den är tänkt att användas, men personen i fråga
kanske inte har ett företagsövergripande perspektiv och ekonomisk kunskap kring att göra
beräkningar på hur mycket som går att tjäna på att köpa in innovationen. Vid sådana här
frågor är det av vikt att beslutsfattare och medarbetare från verksamheten tillsammans med
företaget deltar under inköpsprocessen för att uppmärksamma den flerdimensionella synen på
företagets möjliga vinst vid inköp av en innovation (Christensen m.fl., 2007).
Målet med den här innovationsstrategin är att förstå själva situationen där produktens ska
användas, inte kunden eller användaren personligen. Detta är en viktig skillnad. Sökandet i att
lära sig kundens behov dras mot att förstå vad kunden faktiskt behöver. Problemet blir då att
samma kund ser sig behöva olika saker, vid olika tillfällen. Situationen där behovet skapas är
enklare och stabilare att fokusera på, eftersom situationen i sig inte har att göra med
användaren. Även om det kan finnas ett samband mellan kunder med speciella egenskaper
och benägenheten att köpa vissa produkter, så är det behovet som orsakar köpet. Genom att
förstå situationen där innovationen ska användas så kan även en förståelse skapas för de
emotionella faktorerna liksom: rädsla, trötthet, frustration, rädsla, smärta, stolthet och så
vidare som innovationen kan frambringa. Om man inte förstår situationen är det lätt att fokus
endast ligger på de funktionella faktorerna av innovationen. Produkter kan inte framkalla
känslor, men det gör situationer. Med en uppsättning av funktionella, emotionella och sociala
erfarenheter kring inköp och användning kommer innovationen att fylla precis det behov som
finns. På så sätt kan innovationer verkligen göra skillnad och skapa värde för företag och dess
verksamhet istället för att skapa mer problem och frustration.
Hur bör företag då gå tillväga för att förstå vilket ”jobb som ska utföras”?
Företaget bör först och främst utreda situationen där ett behov eller problem uppstår samt
tydligt definiera hur det ”jobbet” skulle kunna lösas med en innovation. En beskrivning av
situationen kan göras med hjälp av kronologiska spår av händelser, upplevelseprocesser och
tankeprocesser som har lett fram till situationen och behovet av att utveckla eller köpa in en
innovation. Därefter bör tre delar undersökas vidare:
1. Utreda de behov och problem som företaget vill ska lösas med hjälp av innovationen.
Hur ofta uppstår behovet och av vilka?
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2. Vilka är kriterierna för att företaget ska köpa in produkten? Finns det några tidigare
erfarenheter av produkter som har försökt lösa samma eller liknande behov? Vad är
dessa i så fall? Vilka egenskaper och funktioner bör produkten ha för att kunna lösa
behovet i den givna situationen?
3. Finns det alternativa produkter för att lösa behovet, eller ”jobbet”? Detta är relevant
att undersöka för att förstå varför en viss produkt väljs framför en annan. En tabell
med funktioner respektive egenskaper för de olika produkterna kan ställas upp. Detta
kan vara bra för ledning och beslutsfattare att se då det handlar om stora inköp eller
utveckling av innovationer.

3.3 Aspekter och samband vid utveckling av IT-system
Som en del av initieringsfasen vid utveckling av IT-system görs alltid någon form
kravspecifikation för det system som skall utvecklas. I samband med utformning av kraven är
det relevant att beakta ett antal olika aspekter som påverkar hur systemet ska komma att

Exempel: Användare &
beställare, kunder &
allianspartners då de har
processer som är interagerade
med företaget

Utsagor om
verksamheten och
dess processer

Exempel: Företagsledning,
myndigheter, lagstiftare &
kunder

Övergripande utsagor i
företaget

Verksamhetsprocesser

Utsagor om projekt och
process

Exempel: Systemförvaltare,
systemarkitekt, designer,
kodare & testare
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•
•
•
•
•
•
•

Användbarhet
Arbetsmiljö
Tillgänglighet
Flexibilitet
Testbarhet
Säkerhet
Interoperabilitet

Icke-funktionella krav
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Datorutrustning och
teknik

Exempel: Projektledare &
ansvarig för
utvecklingsprocessen

Användare

Figur 2. Aspekter och samband (Hökenhammar, 2001, sid. 121)
utvecklas. Aspekterna är av olika karaktär och representerar både kravobjekt och faktorer som
påverkar utvecklingsprocessen. Genom att använda modellen i figur 1 kan hänsyn tas till
befintliga system och strukturer samtidigt som krav ställs på det nya systemet. Rektanglarna i
figur 1 representerar de olika aspekterna och pilarna mellan aspekterna visar hur de påverkar
varandra (Hökenhammar, 2001). Varje aspekt är kopplad till olika intressenter som kan vara
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med och påverka hur systemet utvecklas. I cirklarna i figur 1 ges exempel på förekommande
intressenter som relateras till respektive aspekt. I den rektangulära listan visas på de ickefunktionella aspekter som kommer att tas upp närmare. Rektanglarna med kraftigare ram
avser de aspekter som skall specificeras och utvecklas eller köpas i
systemutvecklingsprocessen. Övriga aspekter är olika typer av utsagor som påverkar
utvecklingsprocessen, -projektet och systemet. Den skuggade blå delen utgör själva
beställningen av IT-systemet.
Utsagor från de aktuella intressenterna registreras i beställningsprocessen för respektive
aspekt och grupperas därefter. Utsagor avser oftast mål, krav eller restriktioner. Det är oerhört
viktigt att ta hänsyn till intressenternas utsagor i ett tidigt stadie. Om systemkraven utformas
med hänsyn till aspekterna och dess utsagor redan från början i utvecklingen är det större
chans att systemet kommer bidra till nytta och värde för organisationen (Hökenhammar,
2001). En presentation av de olika aspekterna samt de intressenter som relateras till dem följer
nedan.
3.3.1 Övergripande utsagor i företaget
Övergripande utsagor i företaget inbegriper de utsagor som påverkar all verksamhet i
organisationen eller företaget. De utsagor som tas upp i modellen ska dock vara relevanta och
som påverkar IT-systemet som ska utvecklas, det nuvarande systemet eller verksamheten där
systemet ska implementeras. Denna aspekt kan många gånger vara omfattande då den
inkluderar utsagor av affärsmässig karaktär samt IT relaterade utsagor i företaget. Beroende
på vilket företag som ska utveckla IT-systemet så är vissa utsagor viktigare att reda ut än
andra. Denna aspekt syfte är främst att framföra företagsledningens (tillsammans med ITledning) utsagor. Men även ”yttre” intressenter så som myndigheter, lagstiftare, kunder och
allianspartners. Här följer några områden som utsagorna oftast tillhör samt exempel på
utsagor (Hökenhammar, 2001).
UTSAGOR AV AFFÄRSMÄSSIG KARAKTÄR:
Affärer/ekonomi – besparingar eller mål om att nå en viss budget. Detta kan komma att
påverka inköp av nödvändiga produkter eller tjänster som behövs till det nya IT-systemet.
Produkter & tjänster – beroende på vilka produkter och tjänster som idag används kan detta
påverka samverkan med det nya systemet. Det är ofta viktigt att samverkan fungerar mellan
verksamhetsprocesser och system inom företaget.
Ledning & organisation – Det kan finnas organisatoriska motiv från ledningens sida i
beslutsprocessen om att utveckla nya IT-system. Det är av relevans att verksamhetens struktur
anpassas till det nya IT-systemet för att kunna skapa bästa värde av systemet. Det är lätt att
IT-system utvecklas utan att det finns en medvetenhet kring dess att dess omgivande
verksamhetsprocesser måste anpassas. Utsagor kring detta bör därför komma från ledningen
tidigt i utvecklingsprocessen.

21
Processer – Det är av värde att verksamhetsprocesser sker så smidigt och effektivt som
möjligt. Det är därför viktigt att se till så att IT-systemet främjar detta istället för att hindra.
Informationsförsörjning – Beroende på vilka restriktioner ett företag har angående
informationsdelning, är det viktigt att IT-systemet tar hänsyn till det. Om exempelvis ett
företag har som policy att all information ska vara tillgänglig för alla medarbetare, så kan
detta ställa krav på hur ett IT-system utformas.
Säkerhet – företaget kan ha säkerhetsföreskrifter att följa som kan påverka hur, var och av
vilka IT-systemet är tänkt att användas.
Kvalitet – Om ett företag har krav på sig att uppfylla en kvalitetssäkring, som exempel en ISO
kvalitetssäkring, så är det bra om detta tas i beaktning vid kravställande på hur IT-system
samt dess omgivande verksamhetsprocesser utformas med avseende på information och
kontroll.
Lagar & regler – Det kan finnas en hel del lagar och regler som företag måste rätta sig efter
vid utveckling av IT-system. Inte främst inom den offentliga sektorn. Då utsagor kring detta
är tydligt redan från början underlättas utvecklingsprocessen en hel del.
UTSAGOR AV IT KARAKTÄR:
Infrastruktur & arkitektur – Det är företagsledningen (tillsammans med IT-ledning) som är
ytterst ansvarig för att företagets IT infrastruktur. Arkitektur handlar om struktur och
samverkan mellan tjänster och system. En gemensam IT-arkitektur underlättar integrationen
mellan olika tekniska system, vilket i sin tur gör det enklare att utbyta information mellan
olika verksamheter och aktörer. Utsagor kring företagets tekniska infrastruktur och arkitektur
är därför avgörande i början av utvecklingen.
Programvara – Val av programvara ställer krav på öppenhet i de IT-system som utvecklas för
att möjliggöra informationsutbyte med främmande system.
Datorutrustning – Beroende på om nödvändig datorutrustning finns på företaget eller om det
behöver köpas in påverkar utvecklingsprojektets budget.
Leverantör - Kan även finnas restriktioner på vilka typer av produkter och tjänster som är
möjliga att köpa in hos företaget. Som exempel kan företag ha bundit sig att köpa in
mobiltelefoner eller datorer från en speciell leverantör.
Teknik – Företag kan ställa tekniska krav på hur IT-projekt bör utvecklas. I så fall bör det tas i
beaktning vid utvecklandet av systemet.
Utveckling – Företaget kan sälla krav på att exempelvis en viss systemutvecklingsmetod bör
användas i samtliga projekt.
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Förvaltning – Företaget kan ställa krav angående hur IT-systemet sedan ska förvaltas. Det är
en stor skillnad om det är en verksamhet inom företaget som ska komma att förvalta systemet
eller om det måste outsourcas. Detta berör budgeten för projektet då det är en löpande kostnad
att ta hänsyn till. Det är viktigt att ha med det i beräkningarna redan från början av
utvecklandet även om det är det sista som berör IT-systemet i utvecklingsprocessen.
Förvaltning av systemet är en avgörande del för att systemet ska fungera framöver i företaget.
3.3.2 Utsagor om verksamheten och dess processer
Utsagor om verksamheten och dess processer avser de utsagor som allt arbete inom
verksamheten med tillhörande processer måste förhålla sig till. Syftet med den här aspekten är
att fånga krav som påverkar utformningen av verksamhetsprocesser, vilket även påverkar
utformningen av de IT-system som används inom processen. Det är oerhört viktigt att nya ITsystem stödjer verksamheten och dess processer. Av den anledningen bör både verksamheten
och verksamhetsprocesser ingå vid analyssituationen av IT-systemet. På så sätt kan uttalanden
göras både angående saker som gäller hela verksamheten men även uttalanden som påverkar
enskilda processer. Det skulle kunna beskrivas som verksamhetsansvarigas utsagor, men
även företagsledningen kan vara med och påverka dessa utsagor. Utöver ledning för
företaget och verksamheten är de primära intressenterna för den här aspekten IT-systemets
beställare och olika typer av användare av systemet. Men även kunder och allianspartners kan
komma och påverka IT-systemen i vissa fall. De områden för olika utsagor av affärsmässig
karaktär som tog upp i förra stycket 3.3.1 Övergripande utsagor i företaget kan även
användas inom den här aspekten. Det som skiljer sig är att det här handlar om övergripande
krav på verksamheten och dess processer istället för övergripande på företaget. Som exempel
skulle en utsaga om verksamheten och dess processer från ledning & organisation vara ”I en
verksamhetsprocess bör samarbete upprättas med en annan verksamhet inom företaget för
vissa typer av arbetsuppgifter”. Detta skulle kunna påverka hur IT-systemet till en viss
verksamhetsprocess utformas för att de två verksamheterna ska kunna kommunicera på ett
smidigt och effektivt sätt. Genom ett väl fungerande IT-system där verksamheterna kan
kommunicera och samarbeta så uppfylls verksamhetens lednings utsaga på systemet. Ett annat
exempel skulle kunna vara en utsaga från en beställare på lagar & regler ”Patientdatalagen
måste beaktas i en viss verksamhetsprocess” eller på säkerhet ”Känslig information i en viss
verksamhetsprocess måste skyddas enligt kundens krav”. Båda dessa utsagor kan påverka
verksamhetens utformning och ställer krav på systemet. Gällande säkerhet kan den sista
utsagan påverka datorutrustning och arkiveringsrutiner. Även icke-funktionella krav som
senare i rapporten syftar till systemet, kan ställas på verksamhetsprocesserna. Som exempel
krav gällande återanvändbarhet, ”upphandlingsbeskrivningar bör utformas så att dess delar
kan återanvändas”. Detta påverkar dokumentationsprocesser i verksamheten. Eller gällande
effektivitet/prestanda, ”Medarbetare ska få svar angående sin idé inom tre dagar”. Detta kan
påverka utformningen av både verksamhetsprocesser och system, exempelvis avseende
reservrutiner (Hökenhammar, 2001; Sandblad & Hardenborg, 2006).
3.3.3 Verksamhetsprocesser
Med verksamhetsprocess avses en arbetsuppgift inom en verksamhet, för vilket ett IT-stöd är
tänkt att användas. Exempel på olika typer av verksamhetsprocesser är bearbeta, lagra,
beställa/köpa, kommunicera, utbilda, analysera, underhålla och förvalta information, varor
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och material. Intressenter för denna aspekt är främst beställare och användare, men även
kunder och allianspartners på samma sätt som i utsagor om verksamheten och dess processer.
I systemutvecklingsprocessen är det viktigt att krav ställs på systemfunktioner som stödjer
verksamhetens processer (Artman, m.fl., 2010). Verksamhetsprocesser bör dokumenteras
eftersom det ska komma att påverka de systemfunktioner som definieras. IT-utvecklingen för
oftast med sig att även företagens verksamhetsprocesser utvecklas. Av det skälet är det därför
bra att dokumentera angelägna verksamhetsprocesser som kan komma att påverkas vid
beställningen av IT-systemet. Ansvariga för denna aspekt är verksamhetsledning
(Hökenhammar, 2001; Sandblad & Hardenborg, 2006).
3.3.4 Funktioner i systemet
I denna aspekt beskrivs IT-systemets funktioner, vilket är kärnan i en beställning av ett
system. Som exempel kan funktioner handla om in- och utflöde, bearbetning och lagring av
information. Funktionerna i systemet relateras till de tidigare beskrivna
verksamhetsprocesserna. Till att börja med är tanken att uttalanden och idéer kring systemets
funktioner bör komma från intressenter som skall använda sig av systemet, från beställare etc.
Därefter är det systemarkitekt, designer, kodare som får bearbeta detta för att precisera hur
detta är möjligt att utföra. Vilka systemdelar som finns att återanvändas, köpas in eller måste
utvecklas. Syftet är inte att beskriva data och kod precist utan att de ska representeras av en
viss funktion. Hur koden ser ut är inte relevant för en beställare, så länge systemet innehåller
efterfrågade funktioner. Funktionerna är en del av själva programvaran, alltså inte
datorutrustning och teknik, se figur 1. Intressenterna för denna aspekt blir således konstruktör
och systemförvaltare och ansvariga för det blir verksamhetsansvariga och systemutvecklare
(Hökenhammar, 2001).
3.3.5 Datorutrustning och teknik
Datorutrustning syftar på själva hårdvaran som behövs för att IT-systemet ska kunna
användas, exempelvis, datorer, läsplattor och annan utrustning som behövs för att exekvera
programvaran, alltså så att systemfunktionerna realiseras. I denna aspekt definieras
datorutrustningen genom bland annat funktionalitet, kapacitet och komponenter. Tekniken
syftar till mjukvaran eller programmen i systemet som behövs för det aktuella IT-systemet.
Som exempelvis operativsystem, databashanteringssystem och kommunikationssystem. Det
är systemutvecklarens ansvar att se till att utsagor kring denna aspekt tas upp. Det krävs
kunskap inom teknik och system för att kunna avgöra vilken datorutrustning och program
som behövs för att göra det möjligt att utveckla ett speciellt IT-system. Viktigt för
utvecklingsprocessen är att veta huruvida det system som ska utvecklas är avsett att köras på
befintlig datorutrustning eller om det är utrustning som måste köpas in. Som exempel kan det
bli aktuellt att köpa in läsplattor eller en smarttelefon till personal som komma att använda en
app som ska utvecklas (Hökenhammar, 2001).
3.3.6 Utsagor om projekt och process
Utsagor om projekt och process avser utsagor som har att göra med konstruktionen av
systemet. Oftast gäller dessa utsagor olika mål, krav, restriktioner och regler. Projekt
innefattar främst styrning och administration av genomförandet medan process avser
tillvägagångssättet. Det är projektledaren samt om det finns andra intressenter som är
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ansvariga för utvecklingsprocessen som är ansvariga för denna aspekt. Nedan följer exempel
på områden tillhörande projekt samt process där utsagor bör utredas innan projekt- och
utvecklingsstart (Hökenhammar, 2001).
PROJEKT
Organisation/bemanning
Berör vilka personer som ska vara med och bidra med kunskap till projektet samt vilken
kunskap de bör ha. Som exempel kan en utsaga vara ”projektet kräver två personer med
erfarenhet av användarcentrerad systemdesign och tre stycken utvecklare med erfarenhet av
objektorienterad programmering”.
Rutiner
Avser rutiner som projektet bör följa för att processen ska ske på ett strukturerat och effektivt
sätt. Som exempel skulle en utsaga kunna vara ”projektet skall använda stödsystem för
planering och för uppföljning av tid, kostnad och resursutnyttjande”.
Lagar & regler
Företag kan ha vissa regler och lagar att följa när det gäller hur projekt bedrivs. Som exempel
kan en utsaga lyda ”Projektet måste följa företagets regler angående systematisk
dokumenthantering och diarieföring i projekt” eller ”projektet skall tillämpa företagets
sekretessregler och principer för budget och redovisning av kostnader”.
Kvalitet
Avser de utsagor som ska se till att projektet håller en viss kvalitet. Som exempel ”projektet
skall se till att projektdeltagarna får nödvändig kompetens inom dokumenthantering och
analysverktyg inom projektledning”.
PROCESS
Utsagor kan framkomma angående olika områden som är kopplade till projektets process.
Som exempel inom vilken systemutvecklingsmetod som skall användas, vilken teknik som bör
användas i projektet, hur och av vem projektet ska granskas samt hur projektets kvalitet ska
säkerhetsställas i processen.
3.3.7 Icke funktionella krav
Användbarhet – nyckeln till ”så enkelt som möjligt”
Vid systemutveckling för företag idag är ofta inte det stora hindret tekniska begränsningar
utan hur IT-systemet anpassar sig till de specifika användarna. Användningen av ett ITsystem är centralt för att nytta ska kunna uppnås med systemet. Det är medarbetare som bidrar
till värdeskapande då de kan använda IT-systemet på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att
förstå dagens och den framtida användningen av ett system innan det utvecklas (Artman, H.
m.fl., 2010). Genom att genomföra prototyper som de potentiella användarna får möjlighet att
testa och pröva under utvecklingsprocessen kan användbarhet åstadkommas (Hökenhammar,
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2001). På grund av att tekniken ständigt utvecklas finns det risk för att man idag köper in ITsystem på grund av avancerande funktioner som egentligen inte verksamheten är i behov av.
Kravspecifikation brukar innehålla krav på teknik och funktionalitet där användningen
möjligtvis bör finnas med som en punkt, men exempel på hur användarna ska hantera en
given uppgift i en given situation är sällan angivna. Genom att placera användningsnivån som
en brygga mellan verksamheten och tekniken så kan systemutvecklingen även leda till
verksamhetsutveckling (Artman, H., m.fl., 2010).
Det finns risk att beställaren av ett IT-system förlitar sig på att det företag som har utvecklat
och designat systemet har gjort det utifrån de potentiella användarna och använt sig av
metoder för att uppnå användarvänlighet. Det är dock alla gånger inte självklart att systemet
har en hög användbarhet. Det är därför viktigt att beställare av ett system som skall utvecklas
eller köpas in genomför eller ställer krav på att ett förarbete angående användarcentrerad
system design utförs. Ofta brukar vikten av de krav som ställs på systemet fokusera på de
funktionella kraven, medan mindre vikt ligger på de icke-funktionella kraven. Kraven om
användarvänlighet handlar om att identifiera och konkretisera de behov verksamheten har
utifrån hur produkten är tänkt att användas. För att kunna konkretisera kraven är det av värde
att skapa en förståelse för och analysera de aktiviteter som utförs vid användning av en
produkt eller tjänst på verksamheten. Vad är det som användarna är i behov av för IT-stöd?
Det är viktigt att användarnas behov och åsikter tydligt definieras i en kravspecifikation. Det
användarna vill ha och behöver är inte alltid samma sak som verksamhetsledningen vill köpa
in. En kravspecifikation kan alltså tas fram enbart för att säkerhetsställa användarvänligheten
hos en produkt. Genom att skapa användarvänliga verktyg för personalen kan det bli lättare
att nå uppsatta verksamhetsmål. Det som företaget kan ställa sig frågan är:
-

Vilka är verksamhetsmålen?
Vilka av dessa mål kan uppfyllas genom användarvänliga IT-stöd och applikationer?

Det är av relevans att ställa sig dessa frågor då ett IT-stöd ska utvecklas för att undersöka om
det är ett IT-system som är tänkt att stödja verksamheten och dess mål. Senare går det att
utifrån dessa frågor att beräkna utvecklingskostnaden i relation till önskad effekt på
verksamhetsmålen. Målet med att ställa krav på användarvänlighet är att kunna definiera
vilket IT-system som skall utvecklas, vilka funktioner systemet skall ha samt vilken
interaktion som är mest lämpad. Målet är att beställa ett system som grundar sig i
verksamhetens användares behov (Artman, H., m.fl., 2010; Walldius & Thorén, 2014).
Arbetsmiljö
Vid utveckling av IT-system är arbetsmiljö en viktig aspekt att beakta. Begreppet arbetsmiljö
innebär hur vi fungerar, påverkas och mår i vårt arbete. I och med att tekniska produkter och
system är en del av människors vardag idag, finns det en stor risk att arbetsmiljöproblem
uppstår i ett datorstött arbete. Problemen kan delas upp i fysiska-, psykologiska- och
kognitiva arbetsmiljöproblem. Fysiska arbetsmiljöproblem handlar om problem som kan om
vår kropp och fysiska förmåga. Ett klassiskt exempel är ”musarm”, där det är vanligt att få
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problem med armen vid för mycket arbete vid dator med tillhörande mus. Vanliga problem
idag är problem med tummarna vid för mycket skrivande på mobiltelefoner. Även läsplattor
där dess storlek inte är anpassad till användaren i en given arbetsmiljö kan skapa fysiska
arbetsmiljöskador. Av den här anledningen är det bra att beakta arbetsmiljö frågor redan vid
framtagning av kravspecifikationen. Vissa delar kan kännas självklara i teorin men det är inte
säkert att det tas hänsyn till i praktiken.
Tillgänglighet – nyckeln till ”så många som möjligt”
E-tjänster kan medföra att ett större ansvar läggs på patienten själv vilket göra att individen
aktivt måste delta och agera i större grad än tidigare. Personer som är svårt sjuka eller har
funktionshinder kan använda sig av e-tjänster. Därför är det väldigt viktigt att ha detta i
beaktande när en ny e-tjänst för vården ska utvecklas. Det finns annars risk för att vissa
grupper i samhället hamnar utanför om det inte finns någon alternativ väg att gå. Om en
person är svårt sjuk eller har fysiska nedsättningar, så som synskada eller blind, kan det vara
svårt att använda sig av tjänster på nätet. Tillgänglighet är en aspekt som blir extra viktig att ta
hänsyn till vid utveckling av tekniska innovationer för just vården. Tillgängliga och
användbara IT-system för personer med kognitiva funktionsnedsättningar är något som det på
senaste tiden har skrivits mycket om. Allt fler personer får kognitiva funktionsnedsättningar,
vilket har ökat behovet av tillgängliga applikationer och IT-stöd för den gruppen
(Näringslivsutskottet, 2011; Walldius & Thorén, 2014).
Flexibilitet
Aspekten flexibilitet avser möjligheter att ändra och skala upp systemet allt eftersom. Detta är
viktigt då det från början kan vara svårt att veta vilka exakta datamängder som kommer
användas samt i vilket utsträckning IT-systemet kommer att växa och användas. Flexibilitet
beror på hur systemet och dess komponenter är uppbyggda, vilket medför att detta är en viktig
aspekt att beakta redan i beställningsfasen. Om inte krav ställs på flexibilitet finns det en stor
risk för att detta blir försent att korrigera i ett senare skede. Ett flexibelt system som är
strukturerat i många mindre delar är en stor tillgång under utvecklingsfasen då systemet skall
testas och ändras. Under denna process kommer systemet köras, förändras och utvecklas
tillsammans med verksamhetens processer.
Testbarhet
Möjligheten att testa ett system är en aspekt som är viktig att beakta innan utvecklingsfasen
eller beställningen av ett tekniskt system sätter igång. Ett tekniskt system kräver oftast tester i
realtidsförlopp och samverkan med andra tekniska system och befintlig utrustning. Det är
även relevant att utföra olika belastningstester för att undersöka vilka mängder av data som
systemet klarar av. Det är då möjligt att få reda på vilka mängder av transaktioner per
tidsenhet och olika jämna transaktionsströmmar som systemet kan hantera. Den här sortens
tester kräver anpassade miljöer och utrustning, vilket är viktigt att beakta redan i början innan
ett system beställs av ett företag eller börjar utvecklas. Användbarhetstester är idag minst lika
viktiga som systemtesterna för att skapa ett IT-system som skapar värde för användaren.
System- och användbarhetstester är ofta omfattande och dyra att utföra vilket medför att det är
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en viktig aspekt att beakta i början av processen så att det finns med i budgeten och
tidsintervallet (Hökenhammar, 2001).
Säkerhet
Dagens tekniska system ställer höga krav på säkerhet, vilket avser skydd mot otillbörlig
åtkomst av program och information. Särskilt när företag blir allt mer beroende av de ITsystem som används och att det ofta kan vara känslig information som behandlas i systemen.
När det gäller information om medborgare är det extra viktigt att hantera detta på ett säkert
och konfidentiellt sätt.
Interoperabilitet
Med interoperabilitet menas digital samverkan, alltså möjligheten för ett system att
kommunicera med andra system eller utrustning. Ofta finns det befintliga system som är tänkt
att interagera med det nya systemet. Detta kan ske både inom ett företag men det skapar också
möjligheter till samarbete med andra företag. I Sverige har det utvecklats en nationell strategi
för interoperabilitet (NSI) där syftet är att visa på hur en ökad grad av samverkan mellan
tekniska system kan gynna privatpersoner och företag (E-delegationen, 2013).

3.4 Projektledning
För att lyckas utveckla IT-system där alla parter blir nöjda, utvecklare, beställare såväl som
användare och andra intressenter krävs ett bra projektledarskap. En tydlig projektdefiniering
och ledning påverkar även huruvida IT-systemet levereras i tid och inom avsatta resurser eller
inte (Hallin & Gustavsson Karrbom, 2012).
3.4.1 Förstudie
Inom den offentliga hälso- och sjukvården är det extra viktigt att göra en förstudie med
presenterade beslutsunderlag. Förstudien kan användas till att övertyga ledningen om att det
finns ett problem och behov i vården som går att lösa med exempelvis ett nytt IT-stöd, som i
sin tur kan medföra en bättre och effektivare vård för patienter och professionen.
Förankringsprocessen är central när det gäller projektbildning i offentlig verksamhet, då ett
beslut om att initiera ett projekt ska hinna tänkas igenom, diskuteras och belysas ur olika
perspektiv (Jansson & Wiik, 2008). Om en förstudie görs kan det undvikas att resurskrävande
projekt startas och misslyckas på grund av bristande förankring hos ledning och otydlig
struktur för genomförande av projektet. Genom att göra en förstudie säkerställs projektets
genomförbarhet – funktionsmässigt, tidsmässigt, ekonomiskt och i förhållande till beställarens
önskemål eller den ursprungliga visionen med projektet (Hallin & Gustavsson Karrbom,
2012).
Beroende på projektets omfattning kan förstudien utföras som ett eget projekt med en separat
projektgrupp, ett så kallat förstudieprojekt eller som ett första steg i planeringsarbetet,
förstudiefasen, vilken genomförs av projektgruppen till projektet. Syftet med båda formerna
är att ta fram beslutsunderlag för projektets nästa steg, att ta fram en målbeskrivning utifrån
den vision som diskuterats tidigare och att ta fram en projektplan för hur projektet ska
bedrivas. I båda fallen måste man kunna göra uppskattningar, bedömningar och beräkningar
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med hjälp av tidigare erfarenheter och redan befintlig och beprövad kunskap (Hallin &
Gustavsson Karrbom, 2012).
Några användbara analysverktyg till förstudien är:
Intressentanalys – vilken har ett syfte att klargöra vilka intressenter (personer, verksamheter
eller organisationer) som kan tänkas vara intresserade av projektet, hur deras intresse ser ut
samt hur de kan tänkas påverka projektet på olika sätt.
SWOT – som syftar till att ge en tydligare bild över projektets nuläge och möjliga utveckling.
PENG - nyttokalkyl. ”prioritera enligt nyttogrunder”.
3.4.2 Projektstruktur
En projektstruktur bygger på att det finns en projektgrupp med en projektledare.
Projektledarens huvuduppgifter är att se till så att projektet har ett tydligt mål där alla
projektmedlemmar är införstådda med hur arbetet ska utföras samt vilka delmål som har satts
upp. Vid projekt där det är många olika intressenter/aktörer inblandade är det extra viktigt att
projektet har en projektledare som kan se till att rätt saker kommuniceras med rätt
intressenter. Innan projektet sätter igång är det bra att klargöra vad alla projektmedlemmar
och intressenter har för förväntningar på projektet (Hallin & Gustavsson Karrbom, 2012).
3.4.3 Projektplan
Projektplanen ska fungera som ett stöd för projektledaren, projektmedarbetarna och
styrgruppen genom hela projektets process. Det ska vara tydligt formulerat hur
genomförandet av projektet ska gå till, vilka som är involverade i projektet samt vilket ansvar
de har och vad som förväntas av dem. På så sätt ska projektplanen fungera som underlag för
styrning, ledning, beslutsfattande, utvärdering och kommunikation. Ju tydligare projektplanen
är desto lättare kommer det bli att följa hur projektet går förhållande till vad planen var från
början. Självklart kommer det ske ändringar under projektets gång, men då är det viktigt att
det finns beskrivet i planen hur ändringshantering kommer att gå till (Hallin & Gustavsson
Karrbom, 2012).
3.4.4 Kommunikation
Det räcker inte med att definiera projektgruppen, dess roller och vilka andra intressenter och
aktörer som kommer vara delaktiga mer eller mindre i projektet. Det är även viktigt att göra
klart för alla deltagare redan vid projektstarten hur kommunikationen bör ske mellan
projektets aktörer. Alla projekt har risker och framgångsfaktorer, men en del av riskerna kan
motverkas med en genomtänkt kommunikation. Av den anledningen är det bra att ha med en
kommunikationsplan, antingen som en del av projektbeskrivningen eller som ett separat
dokument (Hallin & Gustavsson Karrbom, 2012).

4 Befintliga ramverk och strukturer
I detta kapitel presenteras tekniska ramverk som kan underlätta utveckling av IT-system för
hälso- och sjukvården samt juridiska strukturer som säkerställer att IT-systemen håller en
nationell standard. Upphandling, patientsäkerhet och säkerhetstjänsterna presenteras för att
företag och vårdgivare ska veta vad som bör beaktas och ingå i ett IT-system för att skapa
säkra eHälsotjänster för medborgarna.

4.1 Tekniska möjligheter
4.1.1 Nationella Tjänsteplattformen (NTP)
Den nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som är till för att underlätta
integrationer mellan olika tekniska system och tjänster. Ju fler system som utvecklas och
används inom vården, desto större blir behovet av en sådan här tjänst. Den tekniska
plattformen ska bidra till en säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsöverföring
inom och mellan landsting och regioner, kommuner, myndigheter samt privata vårdgivare.
När ett system vill kontakta ett annat system så måste det först gå via NTP, där dirigerar
tjänsteplattformen meddelandet som har kommit in vidare till rätt tjänst hos respektive vårdeller omsorgsgivare. Applikationer och system kan ansluta till NTP via installerade/befintliga
tjänstekontrakt, vilket är standardiserade meddelandeformat. När de väl är anslutna så kan de
ta del av information som finns tillgänglig på plattformen via andra system. Idag finns det 21
stycken kliniska tjänstekontrakt, vilka är den gemensamma standarden för informationsutbyte.
Beroende på vilken applikation eller system och vilken typ av information som ska utbytas
behövs olika typer av tjänstekontrakt. Det är möjligt att utveckla nya kontrakt men då blir
anslutningsarbetet till NTP betydligt mer omfattande. De befintliga kontrakten finns just för
att det ska vara enkelt och smidigt att ansluta sig till plattformen. Utveckling av nya kontrakt
måste göras i samråd med Inera och godkännas av dess Ineras arkitektur och regelverk samt
varit utvecklat enligt RIV tekniska anvisningar. NTP bygger på öppen källkod för att
Vet man att ens tjänst ska bli nationellt gångbar är det bäst att ansluta sig till NTP (Inera,
2015b).
De system som anropar samt de system som delar information delas upp i producent och
konsument. De som producerar är de som tillhandahåller information om patienten och de
som konsumerar är de som efterfrågar den här informationen. Både producent och konsument
måste vara ansluten till valt tjänstekontrakt, varefter dessa två kopplas ihop och etablerar
samverkan. Därefter kan ett informationsutbyte ske mellan producent och konsument. En
organisation som vill få stöd med att ansluta ett IT-system till NTP kan vända sig till Inera.
Den högra bilden i figur 2 visar på ett enkelt sätt hur producent och konsument interagerar
och kommunicerar med varandra via ”korridoren”, vilket är NTP. Den vänstra bilden i figur 2
visar hur komplicerade interaktionerna mellan IT-systemen var innan NTP fanns.
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Figur 3. Integrationer mellan IT-system förenklas med NTP
4.1.2 Regionala Tjänsteplattformen (RTP)
RTP är en teknisk plattform inom SLL där IT-system kan ansluta sig till för att utnyttja
relevant information som finns inom landstinget. Den tekniska plattformen förenklar, säkrar
och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. RTP
bygger på Ineras koncept SKLTP på samma sätt som den nationella tjänsteplattformen.
SKLTP erbjuder öppen källkod (Open Source) RTP består alltså av teknik och regler som är
gemensamma för Sveriges vårdgivare, där man utgår från den nationella referensarkitekturen
för vård och omsorg, den så kallade T-boken. Detta gör att tjänster som vill ansluta sig till
RTP även använder olika tjänstekontrakt. Tjänstekontrakten är en av de delar som skiljer sig
mot NTP då de är anpassade för hur informationsöverföringen ska gå till mellan de system
och tjänster som finns inom SLL. Tjänstekontrakten är oberoende av vilken teknik som
används i tjänsten. RTP ägs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid SLL och förvaltas av
SLL IT. Det är därför viktigt att vid utvecklingen av en tjänst definiera för vem tjänsten är till
för, om och hur den kommer att skalas upp (Vårdgivarguiden, 2015).
4.1.3 Health Innovation Plattform (HIP)
HIP lanserades under våren 2015 och är en plattform som innehåller verktyg för att utveckla
tekniska innovationer för sjukvården. Genom plattformen kan utvecklare få tillgång till API:er
som ger åtkomst till öppen och patientbunden data. Komponenter samlas på plattformen för
att kunna återanvändas. Som exempel behöver inte alla nya innovationsprojekt som handlar
om appar för vården utveckla samma säkerhetslösningar för att information ska hanteras på
ett säkert sätt.
E-tjänster för vården delas upp på invånartjänster och vårdtjänster. Invånartjänster är etjänster som ska ge stöd för patienter (invånare), men även för patienternas närstående,
hälsointresserade och för vårdens medarbetare. Genom invånartjänster kan vi lättare följa och
hantera vår egen hälsa och vård, genom att vi kan få tillgång till kvalitetssäkrad information
och råd om hälsa, livsstil och sjukdomar. Invånartjänster ger förutsättningar till en ökad
delaktighet i vården och en bättre överblick över vårdprocesser. Vårdtjänsterna syftar till att
ge medarbetare inom vård och omsorg tillgång till väl fungerande IT-stöd som garanterar
patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet. Vid utveckling av ett IT-system för
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vården är det olika aspekter och ramverk, tekniska såväl som juridiska, som ska beaktas
beroende på om det är en invånar- eller vårdtjänst som ska tas fram. Det är därför viktigt att
veta hur dessa tjänster skiljer sig åt för att förstå hur de ska utvecklas och vad som ska beaktas
i de olika fallen (HIP, 2015; Näringslivsutskottet, 2011; Inera, 2015).
4.1.4 Innovationsplattform för vårdtjänster (IPV)
IPV är en open-source baserad plattform som erbjuds av HIP, där olika API: er angående
patientdata exponeras. Genom att samla nödvändig information och API: er i ett
utvecklingskit förenklar HIP det för vårdgivare att utveckla tjänster för vården. Plattformen
omfattar även funktioner vilka innehåller säkerhetstjänster som hanterar patientinformation
enligt de nationella lagliga krav och föreskrifter som finns. När vårdgivare inom hälso- och
sjukvården behandlar personuppgifter måste de följa patientdatalagen (PDL).
Innovationsplattformen kopplar samman olika stödtjänster, men innefattar också
behörighetskontroll, datatransformation och åtkomstkontroll för de vårdtjänster som vill
komma åt patientdata. De API:er som IPV erbjuder är uppdelade i patientdatatjänster och
plattformsfunktionalitet (HIP, 2015).
4.1.5 Mobile Device Management (MDM) & Mobile Application Management (MAM)
MDM programvara hjälper till att hantera och styra mobila enheter, som exempelvis en
iPhone eller iPad. MDM implementeras ofta med hjälp av en tredjepartsprodukt som har
hanteringsfunktioner som är speciella för särskilda leverantörer av mobila enheter. MDM
verktyg kan användas på både företagsägda och privatägda mobila enheter. Det har blivit allt
vanligare att medarbetare vill kunna använda sina privata enheter i jobbet, vilket kräver en
större efterfrågan av verktyget MDM för att få ökad säkerhet för både enheterna och nätverket
de ansluter sig till. Företaget kan via MDM skicka ut inställningar på enheterna och se till att
säkerhetspolicys följs. Genom att styra och skydda data och konfigurationsinställningar för
mobila enheter i ett nätverk, kan MDM minska supportkostnader och affärsrisker. Avsikten
med MDM är att optimera funktionaliteten och säkerheten i ett mobilt kommunikationsnät
och samtidigt minimera kostnader och driftstopp.
MAM är en programvara som hjälper till att hantera och förvalta de applikationer som körs på
mobila enheter. MAM används oftast av företag där ens medarbetare har fått tillgång till
appar som ska användas i affärssammanhang. Med hjälp av MAM kan IT avdelningen på ett
företag distribuera, tillhandahålla, uppdatera och hantera applikationerna centralt. På så sätt
går det att styra över vilka personer som har tillgång till vilka appar inom ett företag. Om en
anställd lämnar företaget eller om en enhet går förlorad är det möjligt att radera en specifik
app och uppgifter i den centralt ifrån. MAM fokuserar på applikationsförvaltning, både
applikationerna och applikationsdata, vilket ger en lägre grad av kontroll över enheten
samtidigt som man får en högre grad av kontroll över applikationerna.
Med hjälp av MDM och MAM verktyg kan företag skapa sig detaljerad kontroll över enheter
och applikationer med en liten inverkan på användarupplevelsen och anställdas mobila
vardag. Med dessa förutsättningar skapas en större efterfrågan på att använda mobila enheter i
affärsmässiga sammanhang.

32

4.2 Juridiska strukturer
4.2.1 Upphandling
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ligger till grund för många av inköpen av produkter
och tjänster inom offentlig sektor. En offentlig upphandling börjar ofta med att ett
förfrågningsunderlag formuleras. I det beskrivs vad som ska upphandlas och vilka krav som
ställs på leverantören. I fall där applikationer eller IT-system ska utvecklas kan detta vara
krav på programmeringsspråk som den som ska koda har kunskaper inom eller att kodaren
kan utveckla i en speciell miljö. Förfrågningsunderlaget innehåller också en beskrivning av
hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till. När ett förfrågningsunderlag har formulerats
klart ska upphandlingen offentliggöras via olika nationella annonsdatabaser. Riktigt stora
upphandlingar kan även behöva annonseras inom hela EU. Förfrågningar inkommer därefter
från leverantörer som vill vara med i upphandlingen varpå dessa utvärderas utefter tidigare
uppställda krav. Därefter skickas ett meddelande ut till samtliga anbudsgivare som varit med i
upphandlingen om tilldelningsbeslutet. Ett tilldelningsbeslut är en redovisning av vem eller
vilka som slutligen fått kontraktet och varför. En leverantör som sätter sig emot
upphandlingen på grund att den anser att den offentliga upphandlingen inte har gått rätt till
har möjligheten att ansöka om en överprövning hos förvaltningsrätten. Leverantören kan där
begära att upphandlingen rättas eller att den ska göras om (SLL, 2015b).
4.2.2 Patientsäkerhet
Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid utveckling av invånartjänster och utvecklaren måste
vara en juridisk person och inneha ett så kallat Extended Validation-certifikat. När vårdgivare
hanterar personuppgifter inom hälso- och sjukvården gäller patientdatalagen (PDL). PDL
finns till för att öka patientsäkerheten och inflytandet för patienter. Lagen ställer krav på
hälso- och sjukvården angående säkerhet, dokumentation och regler för sekretess och åtkomst
av patientinformation. Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters integritet
respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte
får tillgång till dem. Utvecklare måste ha ett uppdrag från vårdgivare och tillgång till ett
SITHS-certifikat för att kunna använda sig av personuppgifter i nya IT-system. Lagen gör det
samtidigt möjligt för fler vårdgivare att lättare ta del av en patients journal (Sveriges Riksdag,
2014).
4.2.3 Säkerhetstjänster för eHälsa
Det finns ett antal olika säkerhetstjänster som företag och vårdgivare kan använda sig av för
att erbjuda säkra eHälsotjänster. För att IT-stöd ska kunna generera ett värde för vården är det
avgörande att tjänsten kan garantera säkerhet för medborgarna. Det finns olika lagar och
föreskrifter som reglerar åtkomst till att ta del av patientinformation. Säkerhetstjänsterna
hjälper utvecklarna att tillgodose lagliga krav samtidigt som de också är till för att patienter
ska känna förtroende för att vården hanterar patientinformationen på rätt sätt. Några olika
säkerhetstjänster är autentisering, samtycke, spärr, loggning och patientrelation, se figur 3.
Tjänsterna är inte beroende av varandra men flera av dem används ofta tillsammans för att få
så säkra IT-system som möjligt (Inera, 2014).
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En autentiseringstjänsts uppgift är att kontrollera och fastställa en användares identitet vid
inloggning i ett IT-system. Med en användare menas en fysisk person, alltså sker ingen
kontroll av interagerade IT-system eller servrar av autentiseringstjänsten. Medarbetare inom
hälso- och sjukvården identifierar sig vanligtvis med ett så kallat SITHS-kort. SITHS-kortet
är deras tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet
tillsammans med en personlig pinkod uppfyller kraven på stark autentisering. Det är vanligast
att den elektroniska identifieringen med SITHS-kortet idag sker via en stationär eller bärbar
dator. I och med att det utvecklas allt mer applikationer och IT-system som inte är låsta till en
dator, utan är tänkt att användas på smarta mobiltelefoner och surfplattor kräver det
identifieringsalternativ som är anpassade därefter. Mobilt SITHS från svensk e-identitet är ett
exempel, vilket är en inloggningslösning som möjliggör det för vård- och omsorgspersonal att
logga in till applikationer som använder sig av tjänsten via iPads och smarttelefoner med sitt
befintliga SITHS-kort. Tjänsten består av ett Tactivo skal och en app Net iD från företaget
SecMaker. SITHS-kortet används då i ett skyddsskal till en iPad som har en inbyggd
kortläsare, vilket då även är även kallat ett Tactivo skal. Med hjälp av dessa två lösningar kan
apputvecklare, systemleverantörer och vårdgivare mötas och tillsammans skapa mobila
eHälso lösningar.
En loggtjänsts syfte är att lagra information om åtkomstrelaterade händelser från olika
system. Denna lagring utförs på ett strukturerat sätt. Tjänsten innehåller även en
rapportfunktion som kan användas för uppföljning av åtkomstloggar (Svensk e-identitet,
2010; Inera, 2014).

Figur 4. Säkerhetstjänster för eHälsa (Inera, 2012)
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5 Metod
I det här kapitlet beskrivs de datainsamlingsmetoder som har använts i examensarbetet samt
hur metoderna har tillämpats i genomförandet av studien. Avslutningsvis diskuteras studiens
trovärdighet utifrån de metoder som har använts.
I början av arbetet gick mycket tid åt att skapa sig så mycket bakgrundsinformation som
möjligt inom området eHälsa och vårdens uppbyggnad och struktur som helhet. VINNOVA
rapporter om innovationer och eHälsa, tidigare examensarbeten och studiebesök hos
innovationsaktörer inom SLL har legat till grund för den första informationsinsamlingen.
Studiebesök med tillhörande intervjuer har gjorts på innovationsplatsen på Karolinska,
Idérådet SLL, Inera samt deltagande i en internutbildningsdag på SLL Innovation. Denna
inledande fas i examensarbetet syftade till att få kunskap i vilka vårdgivare inom SLL som
aktivt arbetar med innovationer. Men även för att identifiera dessa aktörers profil för
innovation och hur de är differentierade från varandra. Utifrån insamlingen av
bakgrundsmaterial har även inspiration hämtats till hur arbetet har kommit att utformats.
Mycket vikt har legat på att följa projektgrupperna vid möten med innovationsslussen och
andra aktörer för att ta reda på vad de har upplevt för brister och hinder i processen. För att
kunna förstå det som projektgruppen går igenom har det varit viktigt att studera
innovationsslussens omgivande struktur, organisatoriskt såväl som tekniskt.

5.1 Vetenskapligt angreppssätt
Då studiens syfte har varit att utvärdera och ge förslag till förbättring av innovationsslussens
process utifrån de gällande ramverken för utveckling av eHälsa har en kvalitativ studie
utförts. Genom en kvalitativ studie har en djupare förståelse och kunskap inom ämnet och
problematiken erhållits (Patel & Davidson, 2011). På grund av att insamlingsmetoden var
bestämd att utföras genom intervjuer och observationer föll det naturligt att studien skulle
vara av kvalitativ form.

5.2 Datainsamlingsmetoder
Studiens material är baserat på insamling av både primär- och sekundärdata. Primärdata
består i det här fallet av intervjuer med aktörer inom sjukvården och området innovation och
eHälsa och av observationer vid möten mellan aktuella aktörer på SLSO och inom
Innovationsslussen. Som sekundär data har litteratur kring IT, myndighets- och
företagsrapporter, vetenskapliga artiklar och VINNOVA rapporter studerats.
5.2.1 Intervjuer
Åtta stycken verksamhetschefer intervjuades under loppet av tre veckor. Syftet med dessa
intervjuer var att skapa en bild över hur innovationsmiljön ser ut på de olika verksamheterna.
Verksamhetscheferna kom från olika vårdgrenar inom SLSO vilket ökade spridningen på syn
på innovation och förändringsarbete, då vårdgrenarnas arbetssätt och metoder skiljer sig åt.
Genom intervjuerna var det även möjligt att få reda på om verksamhetscheferna hade hört
talas om SLSO innovationssluss och om verksamheterna idag hade en struktur för att hantera
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innovationsidéer. Om inte undersöktes vilket behov deras medarbetare har av att få stöd med
att utveckla idéer från en central verksamhet.
Urvalsprocessen av respondenter började med att ett mail skickades ut till samtliga
verksamhetschefer inom SLSO. Där en förfrågan ställdes om det fanns möjlighet att komma
ut och besöka verksamheterna för att prata om befintlig innovationsmiljö och behov av stöd
för innovationsutveckling. Av 86 stycken verksamheter var det tio stycken verksamhetschefer
som bjöd in till möte på respektive vårdcentral, varvid två stycken inte blev av på grund av
tidsbrist för respondenten. Sex stycken svarade, men tackade nej även då på grund av
tidsbrist. Åtta stycken verksamhetschefer fördelade på vårdcentraler, psykiatri,
beroendecentrum och rehab intervjuades. Varje vårdgren representerades av minst en
respondent, vilket gjorde att spridningen av respondenter blev bra. Detta medförde att
skillnader angående syn på utveckling och innovation kunde utläsas. Däremot har de flesta av
de medverkande cheferna ett genuint intresse för förändring på sina verksamheter vilket
medför att de eventuellt representerar den del av alla verksamhetschefer som är mest positiva
till innovationsutveckling inom vården. Trots detta framkom det utöver positiv feedback en
hel del kritiska och lärorika tankar och idéer.
Intervjuer har även utförts med idégivare till de studerade innovationsprojekten samt med
innovationsaktörer inom SLL och Inera. Totalt har 14 stycken intervjuer utförts, vilket anses
vara ett lämpligt antal för ett examensarbete på masternivå (Blomqvist & Hallin, 2014). Ingen
av respondenternas namn eller positioner nämns i rapporten på grund av de vill vara
anonyma. Respondenternas anonymitet lämnade mer utrymme för respondenterna att svara
ärligt angående hur de har upplevt innovationsprocessen och stödet från innovationsslussen
samt innovationsmiljön inom SLSO. Samtliga intervjuer var av kvalitativ form där frågorna
ställdes i den ordning som föll in beroende på vad respondenten svarade, dvs. med en låg grad
av standardisering. Intervjuerna hade en låg grad av strukturering vilket medförde att frågorna
som ställdes kunde besvaras av respondenten fritt, med egna ord (Patel & Davidson, 2011).
Genom den här intervjumetoden mycket nyttig information samlas in, både från
verksamhetschefer samt från idégivare. Intervjuerna kunde även anpassas utefter vad
respondenterna tyckte var viktigt att belysa och prata om. På grund av att verksamheterna
liknar varandra men ändå har valt att fokusera på olika former av utveckling och innovation
var det fördelaktigt att frågorna var öppna så att respondenten kunde välja var hon/han ville
lägga tyngdpunkten på i svaret. Syftet med intervjuerna var att upptäcka och identifiera
egenskaper och beskaffenheten av respondentens verksamhet. Av den anledningen skulle det
vara svårt att formulera svarsalternativ i förväg (Paten & Davidson, 2011).
5.2.2 Observationer
I det här arbetet har det genomförts löpande observationer på möten som en kompletterande
insamlingsmetod till intervjuerna och den primära datainsamlingen. På de observerade
mötena har projektmedlemmar, innovationsslussen och olika intressenter och aktörer som har
gett stöd till projekten deltagit. Med observationsmetoden kunde beteenden och skeenden
studeras i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffade. Syftet med
observationerna har varit att granska mötesstrukturen, gruppdynamiken och om
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projektgruppen har kvitterat och förstått handlingsplanen som de ska följa framöver. Det har
även studerats hur kommunikationen har sett ut, om de har varit överens och om deltagarna
har förstått varandra på grund av deras olika professioner (Patel & Davidson, 2011; Blomkvist
& Hallin, 2014).

5.3 Analys av material
Samtliga intervjuer har spelats in med godkännande från respondenterna. Det inspelade
materialet har sedan transkriberats till separata dokument. Transkriberingarna från
intervjuerna med verksamhetscheferna har bearbetats och sammanställts till ett antal områden.
Där varje område representerar en åsikt kring en viss fråga eller ämne. På så sätt säkerställdes
att all viktig information från intervjuerna användes i rapporten. Vid presentation av det
empiriska materialet har dessa områden varit till stor nytta. Under observationer på möten har
anteckningar förts, vilka sedan har använts som material till empirin.

5.4 Studiens trovärdighet
I och med att information har samlats in från både SLSO:s verksamhetschefer samt från
idégivare till innovationsprojekt har resultat skapats från två olika perspektiv. Trots olika
befattningar och arbetsuppgifter bland de intervjuade hade de alla liknande värderingar och
grundtankar. Detta har stärkt studiens resultat och förslag till förbättringar av SLSO
innovationssluss.
Det märktes att de flesta av verksamhetscheferna som valde att ställa upp på intervju har ett
intresse för just innovation och förändringsarbete. Vilket har påverkat att resultatet från dessa
intervjuer har visat på att det finns ett stort engagemang med mycket tankar och idéer kring
hur SLSO bör ta tillvara på innovationsidéer och förslag till att utveckla innovationsslussen.
En tiondel av SLSO:s verksamhetschefer intervjuades vilket gör att det sannolikt finns en hel
del verksamhetschefer som inte har något större intresse i innovationsarbete. Däremot har det
i min studie varit mest lärorikt och givande att träffa de verksamhetschefer som brinner för att
vilja förändra verksamheten genom att aktivt utveckla metoder och processer. De mest
engagerade verksamhetscheferna är de som har kunnat bidra med mest åsikter och förslag till
förbättringar.
För att få en djupare studie och en bättre helhetsbild skulle det ha varit intressant att följa
innovationsprojekten under en längre tid än vad som var möjligt i examensarbetets
omfattning. Implementeringsfasen och användandet av IT-systemet hade då kunna studerats,
vilket hade varit givande i och med att examensarbetet har utförts ur ett sociotekniskt
perspektiv. I och med att SLSO innovationssluss är nystartad har denna utvärdering gjorts på
de tre första projekten som har fått stöd från innovationsslussen. Av den anledningen har de
studerade innovationsprojekten blivit pilotprojekt där innovationsslussens medarbetare har
lärt sig mycket genom dem. I och med det har projektgrupperna kanske inte fått det rättvisa
stöd som innovationsslussen skulle ha velat ge.
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6 Innovationsprojekten
I följande avsnitt presenteras de innovationsprojekt som har studerats närmare i
examensarbetet. Innovationsprojekten har deltagit i och fått stöd från SLSO verksamhetsstöd
eHälsa innovationssluss. Projekten har tillsammans visat på vilka tekniska möjligheter och
begränsningar det finns för att utveckla innovationer inom eHälsa idag. Genom att följa
dessa innovationsprojekt har även en genomlysning av SLSO innovationssluss varit möjlig att
göra. Nedan följer en kort beskrivning av de tre projekten.

6.1 Appsök
IT-stödet appsök är en idé som är utvecklas från ett behov i vården och projektet har drivits av
vårdpersonal. Syftet är att patienter, anhöriga såväl som behandlare ska använda sig av ITstödet. Projektet applikationssök går inom området eHälsa.
6.1.1 Projektet
StoCCK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd/SLSO) driver ett projekt
där målet är att utveckla tjänsten Appsök. Via en webbtjänst ska det bli möjligt att få en god
överblick på vilka stödjande applikationer (”appar”) som rekommenderas för personer med
funktionsnedsättning. Tjänsten ska fungera som stöd för personer med funktionsnedsättning,
anhöriga, personal och behandlare vid rådgivning om stödjande appar i vardagen. Idag finns
det enorma mängder av appar för kommunikativt, kognitivt och pedagogisk stöd samtidigt
som det inte finns någon information om appars kvalitet och funktionalitet. Den vägledning
som finns bygger på subjektiva bedömningar. För personer med funktionsnedsättning är det
idag i stort sätt helt omöjligt att själv hitta sitt eget vardagsstöd och på grund av att det idag
inte finns någon valideringsprocess kan inte heller behandlare tipsa om vilka appar som är
bäst för den särskilda patienten.
Projektet ska resultera i en webbaserad tjänst som validerar appar utefter olika kriterier, vilket
gör att apparna blir kvalitetssäkrade. En nationellt kvalitetssäkrad analys och
valideringsmodell, ett inmatningsverktyg och en sökbar nationell databas som kommer vara
tillgänglig för alla via internet kommer att utvecklas. I de fall metodmaterial finns kopplat till
en applikation kommer det också gå att få fram. Tjänsten kommer att vara tillgänglig på tre
nivåer - för allmänheten, för rådgivare och behandlare och för expertanvändare som granskar
och godkänner innehållet.
Projektet Appsök har sedan start haft en tydlig projektgrupp som består av behandlare från
StoCCK, där projektledaren är behandlare men har varit med och drivit flera projekt tidigare
samt utbildat sig på projektledarkurser. Företaget som ska utveckla tjänsten Appsök har
upphandlats enligt förnyad konkurrensutsättning.
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6.1.2 Teknisk struktur
I det här projektet används en vedertagen teknisk lösning, Microsoft Azure. Microsoft Azure
är en molnplattform som består av ett antal olika tjänster som används för att utveckla, köra,
lagra och hosta webbapplikationer via Microsoft datacenter. Det är ett flexibelt verktyg som
möjliggör utvecklande av olika applikationer för personer som inte själva har en egen teknisk
plattform där applikationer kan hanteras och testköras. Genom Microsoft Azure är det möjligt
att lägga till funktioner och skala upp systemet allteftersom det utvecklas. Plattformen är
byggd på ett sätt som ser till att företags information skyddas på ett säkert sätt, trots att
plattformen är tillgänglig via molnet (Microsoft, 2015).
Den största utmaningen för projektet applikationssök har inte varit att sätta upp själva
”miljön” i Microsoft Azure. Utmaningen med de tekniska delarna i det här projektet har varit
att upphandla en utvecklare på ett snabbt och effektivt sätt. Upphandlingen har utförts via en
förnyad konkurrensutsättning, vilket skulle kunna ses som en ”miniupphandling” på grund av
att själva förfarandet är snabbare och enklare än en vanlig upphandling trots att samma regler
gäller för förfrågan, anbudslämning, utvärdering och tilldelning i upphandlingen. Det har varit
viktigt för projektet att upphandla en utvecklare som uppfyller en del krav angående
utvecklingen, där bland annat att kunna arbeta i en miljö som Microsoft Azure är en del.

6.2 Mobil eHälsa - TakeCare data i iPad
Det finns en stor efterfrågan hos vårdpersonal att kunna läsa och skriva journalinformation i
en iPad vid mobila vårduppdrag, som exempelvis hembesök i skärgården eller Avancerad
sjukvård i hemmet (ASIH). Projektet är en innovation inom området mHälsa.
6.2.1 Projektet
Projektets syfte är att provtrycka Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform
för vårdgivare (IVP) med TakeCare information i surfplatta. Genom att utnyttja dessa
plattformar kan existerande säkerhetslösningar återanvändas men i ett nytt sammanhang.
Projektet är avgränsat till en POC (proof of concept) för att visa på att det är möjligt att
använda sig av den här kombinationen av plattformar och verktyg som utvecklingsmetod.
Projektet drivs av SLSO verksamhetsstöd eHälsa Innovationssluss men ska möjliggöra mobilt
arbete med befintliga journalmallar i TakeCare för mobila team inom SLSO och vårdbolaget
10100 i Norrtälje. I appen ska det vara möjligt att läsa och skriva till strukturerade utvalda
journalmallar. De informationsmängder som ska bli möjliga att läsa är patientinformation,
diagnos, vårdkontakt, journaltext, labsvar och röntgen konsultationsremiss. Det kommer även
vara möjligt att få upp kalender och karta över var man är och vart man ska. Genom att
använda HIP och IVP kan vi visa på att det är möjligt att återanvända Ineras utvecklade
tjänster (ex. RIV-TA) utan att ställa krav på nyutveckling varken mot Inera eller CGM (vilka
är leverantörer av TakeCare). Åtkomstkontroll till journaldata via inloggning med mobilt
SITHS-kort från SVEID ska också provtryckas i detta projekt.
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6.2.2 Teknisk struktur
I POC:en används ett antal olika befintliga tekniska verktyg för att göra utvecklingen av
appen möjlig. Tekniska verktyg, säkerhetslösningar och API:er har hämtats från HIP och IPV
och RTP används för att hämta bland annat tjänstekontrakt. Svensk e-identitet (SVEID)
används för att kunna utnyttja mobilt SITHS-kort. Nordic MedTest är anlitade av SVEID för
att testa ”mobil access-SITHS för surfplattor”, vilket är en ny tjänst från SVEID som gör att
vård- och omsorgsgivare kan använda valfri surfplatta för åtkomst till vårdrelaterade system
med befintliga SITHS-kort. Surfplattorna ska styras med hjälp av MDM för att garantera att
enheterna används i rätt syfte på ett absolut säkert sätt. Detta testas i ett samarbete mellan
Innovationsplatsen på Karolinska och SLSO innovationssluss. MAM konfigureras
tillsammans med Apple.
En adaptertjänst och en applikation kommer att utvecklas speciellt för den här POC:en.
Adaptertjänsten kommer att översätta data från journalsystemet TakeCare till RIV-TA språk
som sedan kan användas i HIP och IPV för att sedan kunna visualiseras i applikationen, se
figur 4. Applikationen kommunicerar med adaptern enligt riv-kontrakt, se figur 5. Detta ger
maximal återanvändning från och till andra nationella system. Det möjliggör även fortsatt
kompabilitet när TakeCare börjar producera vissa av informationsmängderna via NTP utan
större
applikationsändringar.
Applikationen
ska
styra
behörigheter
enligt
medarbetaruppdraget för inloggad användare.

Figur 5. Teknisk struktur TakeCare data i iPad
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Figur 6. Teknisk struktur med informationsflöde TakeCare data i iPad

6.3 ATrAPP
ATrAPP står för ADHD Tracking Application och är en idé som kom från specialistenheten
ADHD mottagningen vid Norra Stockholm Psykiatri. De har ett behov av ett verktyg som kan
samla in information kring hur ADHD patienter mår när de inte är på en träff eller behandling
på mottagningen. ATrAPP projektet handlar om att skapa en applikation som ska hjälpa
patienter till mer självreflektion över tid. Projektet är en innovation inom området mHälsa.
6.3.1 Projektet
Syftet med ATrAPP projektet är att skapa en användarvänlig applikation för smarttelefoner
som ADHD patienter kan använda för att monitorera sin egen hälsa under den tid de inte är i
kontakt med vården. Appen ska användas av patienter, men behandlare kan också ta del av
informationen och använda den i behandling av patienten. På sikt är strävan att skapa en
enskild app för behandlare. Appen ska stödja patienterna i att kunna se tillbaka på hur de har
mått under en gången tid. Det finns ett stort behov av ett sådant här verktyg i dagens
behandlingar på grund av att ADHD patienter brister i självreflektion och att sätta sig själv i
en tidsmässig kontext. Som en patient mår en viss dag kan den uppleva att den alltid har mått.
Av den anledningen är det idag svårt som behandlare att göra kopplingar till händelser och
dess effekt. ADHD mottagningen vid Norra Stockholm Psykiatri vill med hjälp av en app
fånga patienternas svängningar i humör och beteende, genom en mer strukturerad
dokumentation via appen.
Projektgruppen består utav två stycken behandlare som även är forskare och en utvecklare
som själv är patient inom ämnet. En av behandlarna har rollen som projektledare medan den
andre har en roll som medicinskt ansvarig i projektet. Patienten hade tidigare utvecklat en app
på mottagningen, vilket gjorde att de tre personerna började diskutera projektidén. På grund
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av att utvecklaren kunde se problematiken kring ämnet från ett patientperspektiv och de andra
två projektmedlemmarna från ett behandlarperspektiv ansågs det vara en bra att
projektgruppen hade olika kompetenser. Det var de två behandlarna från mottagningen som
startade upp och drev på projektet till en början, men utvecklaren har varit med sedan start.
När det var bestämt att projektet skulle initieras ansökte projektgruppen pengar från Vinnova,
då det inte fanns möjlighet att få några från mottagningens sida. Sommaren 2014 fick
ATrAPP ett anslag på 370 000 kr från Vinnova för ett projekt som skulle pågå under ett år.
Projektledaren har även fått 3h/veckan från kliniken för att ägna sig åt ATrAPP projektet. I
dagsläget har de passerat deadline utifrån Vinnova ansökan, när det gäller resurser och
riktlinjer. Projektgruppen anser dock inte att detta är något jättestort problem. Det finns olika
vägar att fortsätta projektet på. Det är antingen möjligt att göra en ny ansökan till Vinnova för
implementeringsfasen för projektet. Det krävs då att det finns en färdig version som kan
användas för att börja testa med i verkligheten. Ett annat alternativ som är intressant för
ATrAPP är att söka forskningspengar för att ha möjligheten att undersöka behoven och
konsekvenser av att använda en app som stöd i behandlingen.
6.3.2 Teknisk struktur
ATrAPP har valt att inte ansluta sig till regionala eller nationella tekniska ramverk.
Projektgruppen ansåg att de blev för begränsade genom att utnyttja tjänstekontrakt till RTP
eller NTP och att appen då inte skulle få de funktioner som de önskade. Projektgruppen menar
att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna avgöra den saken. Projektgruppen valde
även att inte ansluta appen till journalsystemet TakeCare som ADHD mottagningen använder
sig av. De menar att det är väldigt komplicerat att ansluta sig till TakeCare från en app för att
hämta patientinformation. Garantin för hur länge TakeCare finns kvar som journalsystem är
också osäkert. De har valt att patienterna istället för in sin egen information genom
skattningsskalor mm. Trots att de har valt att inte ansluta appen till journalsystemet eller
någon annan plattform som hanterar patientinformation så kommer de att skapa information
om patienter som måste journalföras på något sätt. De data som skapas i appen behöver lagras
så att bara personer med tillåtlig inloggning (ex. SITHS kort) kan komma åt den. Användarna
som för in informationen ska också vara identifierade och informationen är krypterad. Det är
ännu inte helt klart exakt hur och var dessa data ska lagras. För tillfället fokuserar ATrAPP på
vad de vill att appen ska åstadkomma och inneha för funktioner, vad för information som ska
finnas med och hur den ska presenteras.
ADHD verksamheten har tydligt definierade vårdprocesser, där alla steg exakt finns beskrivna
hur de ska utföras och hur ofta. På samma sätt har ATrAPP ett modultänkande där
komponenter programmeras på ett sådant sätt att de kan plockas ut till självständiga enheter
och att de kommunicerar med varan.
6.3.3 Utmaningar
En av utmaningarna har varit huruvida de ska utveckla appen för Android och/eller Apple.
Tekniska förutsättningar har ändrats under tiden från Apples sida. Utvecklaren började
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programmera ATrAPP appen i 32 bitars, men efter ett tag kom Apple ut med att alla appar
som ska kunna publiceras på deras sätt måste vara programmerade i 64 bitars.
Ett av de stora problemen med projektet har visats sig vara den invecklade strukturen av
projektgruppen. Av tre stycken projektmedlemmar sitter två stycken som beställare medan
den tredje är producent som ska leverera en produkt. Projektmedlemmarna som är behandlare
har en bra uppfattning om vad de vill ha producerat, vilka funktioner appen ska ha och vilken
information de vill få in. Samtidigt som utvecklaren ska leverera det beställarna vill ha måste
han kontinuerligt även se vad patienterna kommer att uppskatta och behöva, eftersom han
själv är patient. Det som från början kanske ansågs vara väldigt positivt har under projektets
gång visat sig bli allt mer komplicerat. Att leverera från ett utvecklarperspektiv det beställaren
vill ha, avgränsa projektet till det som är möjligt och rimligt, samtidigt som det finns en
entusiasm att vilja leverera en användarvänlig, app som har alla de funktioner som patienter
efterfrågar, krockar många gånger. Tillsammans med att projektet inte har haft några tydliga
delmål och avgränsningar har det varit svårt att anpassa sig efter den här problematiken.
Något som har påverkat projektet är även att det är en liten projektgrupp där två tredjedelar
inte kan tekniken, vilket har lett till att de har behövt lite på utvecklaren fullständigt. Det kan
bli väldigt svårt att beräkna vilken tid programmeringen kommer ta då vilket i sin tur gör att
det blir svårt för projektgruppen att sätta upp delmål för när olika moment bör vara avslutade.
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7 Resultat vid utvärdering av innovationsslussen
I följande kapitel presenteras resultat från den utvärdering av innovationsslussen som har
varit kärnan i det här examensarbetet. I första avsnittet 7.1 presenteras resultat från
intervjuer som har gjorts med projektmedlemmar i innovationsprojekten som har studerats.
Resultat från intervjuer med verksamhetscheferna presenteras i avsnitt 7.2 och innefattar
både hur innovationsmiljön ser ut idag samt hur de skulle vilja att innovationsslussen
utvecklas.

7.1 Idégivares perspektiv
Samtliga idégivare som har kommit i kontakt med innovationsslussen har varit väldigt positivt
inställda till att innovationsslussen har skapats. Ett sådant stöd är något som de länge har
längtat efter. Alla idégivare ansåg att innovationsslussen har varit öppna och lyhörda för att
diskutera de frågor och funderingar idégivarna hade kring deras idé. Innovationsslussen
delgav även på ett tydligt och intressant sätt vad som händer utvecklingsmässigt inom
området hos andra vårdgivare i SLL. Idégivarna tycker att innovationsslussen har visat på att
det är viktigt med transparens när det gäller innovationer; att det inte används resurser i
onödan på liknande innovationer.
7.1.1 Hur har innovationsprocessen sett ut och upplevts?
Medlemmar i ett av projekten hörde talas om innovationsslussen för första gången från en av
deras chefer. Då förstod de att det var möjligt att få ett första basstöd för att börja utveckla
innovationer inom området eHälsa på SLSO. De hade förstått det som att de skulle få hjälp
med att skriva upphandlingar, söka pengar och allt det praktiska kring hur ett projekt inom
eHälsa bör se ut och drivas. Detta skapade höga förväntningar på första mötet med
innovationsslussen. Framförallt blev de trygga och lugna när de förstod att de skulle få stöd i
att utföra upphandlingen, eftersom de aldrig gjort det tidigare. En annan idégivares
förväntningar var att få råd om hur det skulle vara möjligt att sin utveckla innovationsidé samt
att få förslag på personer som vidare kunde kontaktas. När några av idégivarna skulle söka
upp information om innovationsslussen fann de det svårt att hitta vem det var som skulle
kontaktas. Deras chef visste inte heller var de kunde hitta information om innovationsslussen.
Hon/han visste främst att det fanns en innovationssluss och ungefär vad syftet med den var.
Idégivarna letade runt på Insidan (SLSO:s intranät) för att hitta information angående
innovationsslussen utan resultat. Deras verksamhet har ett anpassat intranät som skiljer sig
från SLSO:s allmänna sida. Idégivarna menade att det inte gick att få fram något om
innovationsslussen på deras egna intranät. Även nyhetsflödena skiljer sig åt mellan intranäten.
Tillslut efter att ha granskat mötesprotokoll mm. kom de in på innovationsslussens
informationssida på insidan. Det är inte helt självklart för medarbetarna att innovation ligger
under rubriken eHälsa. För många medarbetare är begreppet eHälsa fortfarande förvirrande.
De menar att det inte är självklart att tekniska system och innovationer hör till eHälsa. De
associerar eHälsa mer med hälsa som kan ges via elektronisk väg, ex. stöd och behandling via
internet. För vårdpersonal är ordet hälsa något som kopplas till behandlingar. För
vårdpersonal är ett journalsystem mer ett arbetsverktyg än något som tillhör området eHälsa.
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Idégivarna blev slussade runt mellan olika personer innan de tillslut fick reda på att de skulle
fylla i ett anmälningsformulär som fanns på Insidan. Av den anledningen upplevde de
informationen om innovationsslussen inte särskilt lättillgänglig. Idégivarna fick även
uppfattningen om att de personer som kontaktades i början inte visste vem som var ytters
ansvarig för att hantera ärenden med idégivare och kunde därför inte hänvisa till rätt person.
För några idégivare tog det flera veckor att boka in ett första möte. Däremot var de förstående
för detta på grund av att de var bland de första idégivarna som kom i kontakt med
innovationsslussen. Idégivarna kom till första mötet med innovationsslussen utan att ha någon
aning om mötets agenda, vilket gjorde dem frustrerade. De visst inte vad som förväntades av
dem och om det var något speciellt som de behövde förbereda utöver de tankar och frågor
som de hade om sitt projekt.
De olika projektgrupperna har haft olika många möten med innovationsslussen. Vid samtliga
möten har minst två stycken representanter från innovationsslussen medverkat. Olika personer
från innovationsslussen har varit ansvariga för olika möten, trots att det har varit en och
samma projektgrupp. Utöver representanter från innovationsslussen och projektgruppen har
en jurist samt tekniskt specialiserade personer från SLSO:s IT avdelning varit på plats för att
ge råd och förslag på juridiska lagar och restriktioner att förhålla sig till samt kring vilka
tekniska lösningar och integrationer som är möjliga i de olika fallen. Utvecklings- och
testmiljö och befintliga tekniska plattformar har diskuterats i olika omfattning beroende på
projektgrupp. Det blir en speciell situation att diskutera möjliga tekniska lösningar då
företaget som ska utveckla produkten är okänt på grund av att det ännu inte är upphandlat och
klart vem som skall göra det. De första mötena pågår alltså parallellt med
upphandlingsprocessen. Detta har påverkat effektiviteten på dessa möten. På grund av detta
diskuteras endast möjliga alternativ att gå till väga, då det är svårt att ta några konkreta beslut
när den som ska utveckla produkten inte är på plats och kan vara med i diskussionen. Det här
är en utmaning för innovationsprojekt inom offentlig verksamhet, då det är lag på att någon
form av upphandling måste göras med utvecklaren.
En av projektgrupperna har använt sig av en annan typ av upphandling. Där utvecklaren är
specialupphandlad på grund av att kostnaden för utvecklingen understiger 500 000kr och att
personen i fråga hade ett speciellt perspektiv på produkten som skulle utvecklas. Vid en sådan
upphandling behövde inte flera företag vara med i upphandlingsförfarandet och det räckte
med att en person från organisationens ledning godkände upphandlingen. Utvecklaren i det
fallet har också fått skriva på kontrakt angående upphovsrättigheter för att förtydliga att det är
verksamheten som äger den kod och det material som tas fram. Stöd kring dessa juridiska
delar har projektgruppen fått från innovationsslussen, genom en avtalsjurist.
Processen för upphandling har varit den del av innovationsprocessen som har tagit längst tid
för ett av innovationsprojekten. Upphandlingsprocessen för det projektet har sett ut som
följande:
1. Projektgrupp kontaktade en avtalsjurist
2. Projektgruppen skrev ett förslag på upphandlingsförfrågan enligt förnyad
konkurrensutsättning
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3.
4.
5.
6.
7.

Avtalsjurist tittade igenom upphandlingsförfrågan
Korrigeringar utfördes av projektgruppen
Projektgrupp skickade ut upphandlingsförfrågan till företagen via mail.
Anbud inkom
Projektgrupp granskade anbuden (att de uppfyllde de allmänna kraven) och kollade
referenser.
8. De två företag som svarade på anbudet intervjuades av projektgruppen.
9. Undersökning om de två företagen uppfyllde projektgruppens krav utfördes. Detta
gjordes också av projektgruppen genom att granska företagens skrivelse samt CV.
10. En modell användes för att räkna ut en kostnadsökning från angett pris. Detta gjordes
om de inte uppfyllde kraven fullt ut. Siffror och procentsatser som användes fanns
angett i anbudet. (Kravställaren för projektet i fråga bör ha koll på hur den här
modellen fungerar redan innan anbudet skrivs, då det används som avgörande när
beslut tas om vilket företag som skall göra jobbet.)
11. När det är bestämt vilket företag som skall utveckla produkten och kommer få
kontraktet, skrivs ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet ska projektgruppen få
hjälp av en jurist att skriva.
12. Projektgruppen sänder sedan ut påskrivet tilldelningsbeslut till de företag som har
varit med och lämnat anbud.
13. En jurist kommer sedan hjälpa projektgruppen med att kontrakt skrivs på av ansvarig
samt att det sänds ut. Detta görs direkt så länge det inte står i kontraktet att det är 10
dagars överprövning.
Det projekt som har varit med om denna upphandling har lagt väldigt mycket tid på
momenten som upphandlingen innefattar även om de har varit i kontakt med tre stycken
jurister. Den av juristerna som har varit till mest hjälp arbetar på SLSO men är en kontakt som
de själva har sökt upp. Det är alltså inte en person som har varit med på möten med
innovationsslussen. De företag som var med i upphandlingsprocessen ställde frågor angående
tekniska möjligheter och förutsättningar. I det här fallet var projektgruppen i fråga relativt
teknisk kunniga men det var ändå tvungna att sätta sig in i frågorna för att kunna svara på
dem. Det skulle dock kunna vara så att projektgruppens medlemmar inte kunde någonting om
utveckling av tekniska system. I sådant fall hade de personer som är specialiserade inom IT i
innovationsslussen blivit tvungna att svara på dessa frågor.
I ett av innovationsprojekteten har innovationsslussen, intressenter och utvecklare arbetat
väldigt nära under hela innovationsprocessen. Projektgruppen i det fallet har varit en
sammansättning av intressenter från olika vårdgivare, leverantör av tekniska enheter och
innovationsslussen själva. Detta har påverkat att projektet har kunnat drivas på ett helt annat
sätt då innovationsslussen har agerat som motorn i projektet. Upphandling har där pågått
samtidigt som de aktuella utvecklarna började vara med i utvecklingsprocessen och leverera
möjliga lösningar av produkten och systemet. Detta var möjligt på grund av att företaget
tidigare varit upphandlade och levererat liknande tjänster till SLL.
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Vid dessa möten har representanter från de aktuella intressenterna, personer med olika
kunskapsbakgrunder funnits på plats, vilket har bidragit till att diskussionerna blev givande
och dynamiken fungerade bra.
I ett av innovationsprojekten har alla projektmedlemmar haft kontakt med innovationsslussen.
Projektgruppen har aldrig haft någon tydlig projektplan med delmål som kan ligga till grund
för avstämningar. Det har inte heller funnits några tydliga avgränsningar på projektet eller
någon struktur för kommunikation. Dessa faktorer har påverkat att kontakten dem emellan
under hela tiden har varit otydlig och ingen av dem har haft några krav på varandra.
Innovationsslussen kom i kontakt med idégivarna efter att projektet hade fått pengar från
Vinnova, vilket gjorde att projektet redan hade initierats och kommit igång vid första mötet.
På grund av detta behövde projektgruppen hjälp med att strukturera upp idéerna och
visionerna i projektet med hjälp av någon tydlig process och metod, steg för steg.
Innovationsslussen startade ungefär vid samma tidpunkt som innovationsprojektet vilket har
bidragit till att innovationsslussen inte har haft möjlighet att arbeta upp och lära sig av tidigare
projekt för att kunna erbjuda det stöd som dessa idégivare behövde. I dagsläget har
projektgruppen avslutat kontakten med innovationsslussen och arbetar vidare på egen hand.
Sporadiska träffar har dock förekommit.
7.1.2 Hur upplevdes stödet från innovationsslussen?
Efter första mötet med innovationsslussen för en projektgrupp fick idégivarna namn på
personer som kunde hjälpa till med olika delar i projektet. Innovationsslussen erbjöd
idégivarna stöd i from av kompentens från olika professioner, där juridik och IT är de två
stora områdena. Men när idégivarna efter första mötet skulle se till att få kontakt med dessa
personer och boka upp nya möten blev det snabbt problem. Idégivarna själva fick ”slita ihjäl
sig för att få tag på folk, för att hitta rätt personer som kunde hjälpa till”. Innan första mötet
trodde projektgruppen att den här samordningen av kontakter och kompetens skulle utföras av
någon i innovationsslussen, inte dem själva. ”Att bara slussa vidare idégivare till personer
som sitter på andra kunskaper (avtalsjurist, IT, mm.) kan inte ses som ett stöd”. Det krävs en
mer kontinuerlig vägledning och samordnande av kontakter för att ett projekt ska komma
igång. Det är viktigt att förstå att idégivarna ofta inte har några större erfarenheter av att driva
projekt på det här sättet, då idégivarna kommer från vården. Idégivarna upplevde att
ansvarsfördelningen mellan projektgruppen och de personer som skulle ge stöd var oklar.
Projektgruppen visste inte vad som egentligen skulle göras av dem själva och vad
innovationsslussen hade för åtaganden. Vad är det som idégivarna praktiskt får hjälp att
genomföra? Detta har för projektgrupperna varit väldigt svårt att veta genom hela
projektprocessen. Samtliga idégivare anser däremot att innovationsslussen alltid har varit
tillmötesgående och visat på ett stort intresse i innovationsprojektens utveckling och val av
tillvägagångssätt. Ett stöd som innovationsslussen har en vision om att kunna erbjuda har
idégivarna verkligen saknat inom SLSO som organisation.
Exempelvis har en av idégivarna lagt ner ca. 100 timmar på att läsa på om hur upphandlingar
går till för att förstå hur upphandlingsdokument bör skrivas och vad som bör vara med. För en
projektledare utan någon tidigare kunskap inom juridikområdet är det mycket extra kunskap
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att lära sig. ”Det är mer naturligt att de som jobbar med det här dagligen ska ge stöd för
dessa delar åt projektgruppen”. Projektgruppen har fått stöd från en avtalsjurist med att
kontrollera att upphandlingen i slutskedet var rätt utförd. Idégivarna menar dock att det inte
har upplevts som ett tillräckligt stöd då det stora arbetet redan var utfört och att de gärna hade
fått vägledning och stöd på vägen för att utföra upphandlingsprocessen.
En projektgrupp saknar strukturella hjälpmedel för att få stöd med att beräkna vad
utvecklingen av en app kan komma att kosta och vad för resurser man kan behöva räkna med
runt om kring utvecklingen. De har förståelse för att det varierar från fall till fall men de
skulle uppskatta riktlinjer för en vad en utvecklare bör lägga ner i ungefärlig tid för att få fram
en första prototyp. Sådana här riktlinjer kan vara utformade för olika komponenter och delar i
en app.
Flera projektgrupper har saknat stöd från innovationsslussen vid val av vilka tekniska
interaktioner som ska göras med journalsystem och andra tekniska plattformar. Många appar
och IT-system för sjukvården behöver få tillgång till patientinformation för att kunna skapa
värde för patienter och professionen. Det finns olika alternativ att göra detta på och för
medarbetare från vården som aldrig har deltagit i liknande utvecklingsprojekt tidigare blir
dessa val väldigt komplicerade och ibland omöjliga att bestämma utan stöd från personer med
teknisk kompetens och erfarenhet. En av projektgrupperna anser att det var väldigt svårt att
välja strategi för hur utvecklingen skulle se ut samt planera projektet i början. Om
innovationsslussen skulle kunna ge ett bra och tydligt stöd kring detta skulle det betyda
oerhört mycket för innovationsprojektens utveckling och idégivarna skulle kunna fokusera på
de delar av projektet som de har expertkompetens inom.
Idégivarna har inte uppfattningen om att SLSO organisationen är uppbyggd för att göra
projekt. Oftast har inte heller medarbetare som dagligen arbetar med att behandla patienter
några kunskaper i att driva projekt. Vilket gör att idégivarna tycker att det vore väldigt nyttigt
om det fanns möjlighet att få stöd för projektbeskrivning och projektledarskap, alternativt tips
på vilka projektledarkurser som är möjliga att gå inom SLSO. Några idégivare använde sig av
en projektmall som en av dem har använt i tidigare projekt. Men de anser att det vore bra om
alla idégivare i innovationsslussen använder sig av en och samma mall för att skriva sin
projektplan. På så sätt kan det bli tydligare vad som ska göras och finnas med i projekten samt
hur projektgrupperna ska gå tillväga. Kommunikation och avstämning kommer då också
förenklas mellan innovationsslussen och projektgrupperna.
7.1.3 Innovationsslussens checklista
Checklistan är det verktyg som innovationsslussen idag använder som stöd vid processen med
idébärarna. På så sätt skapas kontroll över att relevanta områden för utveckling tas upp på de
olika mötena. Tanken från innovationsslussen är att idégivarna ska ha tittat igenom
checklistan innan de kommer på första mötet.
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Ingen av idégivarna hade sett checklistan innan de kom till första mötet med
innovationsslussen. En av projektgrupperna kom i kontakt med innovationsslussen efter att de
hade satt igång projektet, vilket gjorde att de redan innan första mötet hade gått igenom de
delar som finns med på checklistan. En annan idégivare gick igenom checklistan lite kort vid
första mötet. Idégivaren menar att det var bra punkter med relevanta områden att diskutera vid
utveckling av appar och IT-stöd, men att det var svårt att få ett grepp över vad det fanns för
struktur och metod för att gå igenom och behandla områdena på checklistan. Detta skulle bli
mer lättbegripligt för idégivarna om det fanns ett tydligare flödesschema över vilka moment
innovationsslussens process består utav. Processen bör ha tydliga beslutspunkter där
idégivarna kan välja bland alternativa vägar att gå i processen.

7.2 Verksamhetens perspektiv
I detta avsnitt presenteras resultat från intervjuer med verksamhetschefer inom SLSO.
7.2.1 Tankar och idéer om innovationsslussen
Samtliga åtta verksamhetschefer som intervjuades hade valt att delta i denna studie på grund
av en nyfikenhet på vad innovationsslussen är och de flesta har idag även ett engagemang och
intresse för utveckling och förändring på sina verksamheter. De flesta av verksamheterna
hade inte hört talas om innovationsslussen innan denna studie utfördes.
”Det finns idag mycket idéer som inte tas om hand, det finns inget stöd för utveckling.
Därför behövs innovationsslussen verkligen!”
Det framkom av intervjuerna att det finns mycket tankar och idéer hos personalen och
cheferna om vad de vill förbättra och utveckla på verksamheterna. Respondenterna är väldigt
positiva till att det finns en drivkraft från ledningens sida att satsa på innovation och
utveckling. Idéerna som finns handlar om bland annat applikationer, organisationsstruktur,
nya verktyg och behandlingsmetodik. Det finns därför idag ett stort behov av en struktur för
att fånga upp dessa idéer kring förändring som medarbetarna har. Verksamheterna är vana att
klara sig själv när de utvecklar idéer ute på verksamheterna. Ofta går det fortare att utveckla
små idéer på plats och det blir även roligare för medarbetarna att få känna delaktighet i
utvecklingsfrågor. ”Det är roligt att jobba när man får vara med att utveckla och påverka hur
man ska jobba. Det blir inte bara att rätta sig efter något förslag från ledningen”. När det
gäller att utveckla mer omfattande idéer, exempelvis inom eHälsa har de känt ett behov av
stöd från SLSO:s ledning. Flera av respondenterna menar att det däremot ofta händer att ens
ärende bollas mellan olika personer och instanser när hjälp efterfrågas. Vilket tidigare ofta har
lett till att det i slutändan inte blir något mer än diskussioner ändå.
”Kreativitet ställer krav på en tydlig organisation”
Eftersom vården är så pass komplex idag med olika lagar och bestämmelser menar
respondenterna att innovationsslussen är helt rätt ute. För att inte för mycket tid ska gå åt på
onödiga utvikningar är det bra att idégivare får professionell hjälp med byråkratiska och
administrativa delar redan från början. Ofta är det entusiaster ute i verksamheten som är
kliniskt verksamma som kommer på idéer för innovationer, vilka ofta har lite kunskap om
projektledning, styrning och innovation. Det finns därför en efterfrågan om att
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innovationsslussen ska erbjuda någon form av stöd för projektledning och styrning så att
idégivaren fokuserar och gör rätt saker och kan avgränsa projektet på rätt sätt.
”Det är viktigt att innovationsslussen arbetar utifrån en tydlig strategi”
En av respondenterna har varit i kontakt med innovationsslussen och menar att den kontakten
har varit bra och givande. De har fått ett bra stöd med goda råd, framförallt gällande vad som
är möjligt att göra utifrån de befintliga strukturer som finns. Innovationsslussen har hjälpt
projektgruppen att skapa en verklighetsförankring och till viss del även juridisk hjälp
angående upphovsrätt, avtal mm. Däremot menar respondenten att det är viktigt att
innovationsslussen arbetar utifrån en tydlig strategi, gällande vad och när olika delar ska
stämmas av och kommuniceras, mellan projektgruppen och innovationsslussen, men även till
verksamhetscheferna som projektgruppen arbetar under. Då beslut tas angående om ett
projekt ska initieras är det viktigt att göra idégivarna införstådda med att det ska finnas ett
tydligt uppsatt mål med projektet, en projektledare och en plan hur man ska gå tillväga i
projektet. Samtliga verksamhetschefer är positiva till att vara med och driva
innovationsprojekt med idégivare om det skulle komma att bli aktuellt.
”Om man ska få någon slags snurr på innovation så måste det finnas någon möjlighet att
få medel utöver den vanliga driften som triggar igång det hela”
Flera av respondenterna tycker att innovationsslussen måste komma på ett sätt där slussen kan
erbjuda någon form av resursstöd för att medarbetarna ska komma igång med utvecklingen av
idéerna. Det behöver inte var utdelning av pengar till verksamheterna utan det räcker med
stöd i form av arbetskraft, exempelvis en projektledare eller bara en personlig kontakt i
innovationsslussen som kan vägleda projektet och ge råd till projektmedlemmar. De menar att
detta bör vara en person som arbetar i innovationsslussen som hjälper projektgruppen att
samordna olika aktörer som kan behöva kontaktas och finnas tillhands för tips och råd under
projektets gång. Ett sådant personligt stöd menar respondenterna kan hjälpa medarbetarna att
komma igång med projektet. Detta i sin tur kan även hjälpa verksamheten att förstå att
projektet ifråga är något som kan vara intressant för verksamheten att satsa och lägga pengar
på själva. Respondenterna har förståelse för att innovationsslussen inte har en pott med pengar
att dela ut. De menar att det är viktigt att det finns ett stöd att hämta från innovationsslussen,
mer än att bli slussad vidare till andra aktörer. En innovationspott med pengar är däremot en
önskedröm för flera av verksamhetscheferna. Där en instans som innovationsslussen skulle ha
mandat att dela ut pengar till projekt som drivs av medarbetare på SLSO:s verksamheter.
Många gånger handlar det inte om några stora summor som verksamheterna behöver. De
handlar främst om att finansiera material och utrustning för att börja testa idén snarare än
personalkostnader etc. ”I de bästa av världar skulle jag vilja ha en utvecklingspott utanför
min vanliga budget, där man kan prova något som låter bra och spännande”. Beslut huruvida
vad denna innovationspotts pengar ska delas ut till bör göras av en grupp personer som är
medvetna och har kunskap om vad för innovationer som det satsas på runt om i landstinget.
Det efterfrågas även av respondenterna en instans som har möjlighet att bolla idéer angående
huruvida verksamheter bör satsa pengar på utvecklingsprojekt där idéer kommer från
medarbetare. På grund av att det inte finns tillräcklig kunskap i vad för utveckling som pågår
på andra verksamheter samt vad som har prövats innan eller inte.
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”Innovationer som kommer inifrån organisationen hanteras ganska så styvmodigt
ekonomiskt sätt”
När innovationer utvecklas inifrån vården, från ett kliniskt perspektiv för idégivare, så finns
det inte privata ekonomiska incitament som sporrar idégivarna till att göra det. Incitamenten
ligger i att ens patienter ska få ett bättre stöd i vården med hjälp av exempelvis en app. Det
kommer självklart att hjälpa behandlare och verksamheten men inte idégivaren privat. Men
om idégivaren hade valt att utveckla exempelvis en app som forskare skulle det kunna ha
funnits ekonomiska incitament att vilja kommersialisera produkten och på så sätt ha möjlighet
att tjäna privata pengar på produkten. En forskare äger sin innovationsidé själv medan
verksamheten äger en innovationsidé som en medarbetare från vården har utvecklat under
arbetstid. Innovationer som kommer inifrån organisationen hanteras ganska så styvmodigt
ekonomiskt sätt jämfört med om en annan leverantör skulle ha anlitats där en produkt skulle
ha utvecklats i ett partnersamarbete. Detta menar cheferna kommer sticka medarbetare i
ögonen. Medarbetare kommer att välja andra lösningar att arbeta med innovationer på än
inom organisationen, om det inte sker en förändring. Medarbetare upplever att de lägger ner
mycket tid och slit på att driva innovationsidéer, trots att det inte finns några privata
incitament som sporrar till det egentligen. ”Det är tråkigt att driva idéer när man aldrig får
någonting tillbaka från organisationen. Det ända som man får är att stöta på motstånd med
att allt är komplicerat och går trögt”. Om det hade funnits en riktigt bra fungerande process
där ett givande och bra stöd fanns att hämta skulle det i sig kunna ses som ett bra incitament.
Många medarbetare anser att det är en tillfredsställelse att leverera någonting som
verksamheten kan ha nytta av och som kan bidra till en bättre och effektivare vård. Det
viktiga är att processen inte får vara trög. ”Tröghet är innovationens stoppkloss”.
Idag finns det inga ersättningsmodeller för vård utförd via eHälsotjänster, alltså får inte
verksamheten betalt om inte vårdpersonalen träffar patienten. Vilket har påverkat att flera
respondenter är skeptiska till att en innovationssluss inom SLSO bara ska satsa på
innovationer inom eHälsa.
7.2.2 Synen på innovation inom SLSO:s verksamheter
”Det måste finnas ett privat intresse för IT för att det ska komma upp eHälsa idéer från
medarbetare”
Utifrån intervjuerna går det inte att visa på att någon särskild typ av verksamhet har ett större
intresse för innovation än de andra verksamheterna. Däremot är det flera faktorer som
påverkar hur intresset för innovation ser ut på verksamheterna. På grund av att det bara var en
av de åtta besökta verksamheterna som hade en etablerad struktur för att fånga upp idéer från
medarbetarna, beror det mycket på vilka personer som arbetar på verksamheten för tillfället
och deras tidigare bakgrund. Medarbetarnas största intresse ligger trots allt på att träffa och
hjälpa patienter. I och med att SLSO:s verksamheter idag har ett stort ansvar att själva
utveckla processer och metoder för att hantera utvecklingsarbete påverkar
verksamhetschefernas intresse för innovation hur verksamheters innovationsarbete ser ut.
SLSO:s verksamheter har olika vårduppdrag vilket medför att det finns en skillnad i hur
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arbetet ser ut. eHälsa och innovationsarbete uppfattas olika beroende på vilken vårdgren en
medarbetare kommer ifrån. Beroende på hur ny vårdcentralen är påverkar också
medarbetarnas intresse för innovation. Som exempel är vissa Psykiatri mottagningar relativt
nyskapa verksamheter och där utförs en hel del olika utvecklingsarbeten, bland annat inom
eHälsa. Redan från början använde de sig av forskningsmetodiker, som exempelvis olika sätt
att mäta och utvärdera behandlingar. Detta har medfört att personer som är intresserade av
utvecklingsarbete och som tycker det är spännande att hitta nya metoder att arbeta på söker
sig just till exempelvis ADHD mottagningen. Det fungerar på liknande sätt på andra nyare
verksamheter. Verksamheterna är inte helt överens om att den yngre generationen är mer
utvecklingsbenägen, men däremot måste det helt klart finnas ett intresse hos medarbetarna att
vilja driva idéer och projekt för att det ska bli några innovationer för verksamheten.
Beroendevården har länge haft en låg ställning inom psykiatrin. Under de senaste 20 åren har
beroendevården förändrats enormt mycket och har växt till att idag vara en stor vårdgren inom
psykiatrin. Detta har medfört att man inom beroendevården har skapat sig en kultur att vilja
förändra och utveckla vården och verksamheten är mottaglig för att komma på och använda
nya idéer och innovationer. En av respondenterna anser att det inte finns någon breddrörelse
för utveckling av innovationer inom beroendevården, men det finns sporadiska personer som
brinner för utveckling inom eHälsa. Respondenten trycker på att det finns en tillmötesgående
attityd från ledning på verksamhetsnivå när det gäller utveckling och att chans till att testa
olika projekt.
Det har funnits en viss skepticism mot innovationsutveckling hos medarbetare inom vården,
där innovation länge har varit förknippat med forskning. En av respondenterna som är
verksam inom psykiatrin menar att innovation, utveckling och forskning har varit förknippat
med varandra och att det inte är något som berör medarbetarna själva. Många enheter har av
den anledningen inte brutit ut innovation som en egen del att arbeta med och det har därför
inte heller skapats någon struktur för det. Respondenten menar därför att medarbetarna kanske
tror ute på verksamheterna ”att man inte kan komma så långt med innovation om man inte får
forskarstöd för det”. Akademiska vårdcentraler har ett helt annat synsätt på utveckling då de
har en koppling till forskning på universiteten. På det viset är forskningen en viktig dragkraft
då det drar till sig personer som är intresserade av utveckling. Forskning är en viktig indikator
som är viktig att odla.
Rehab är en verksamhet att inspireras av! En av rehabverksamheterna har skapat sin struktur
för att fånga upp idéer från medarbetare och engagera sina medarbetare i
förändringsprocesser. De har en process för hur dessa idéer hanteras från medarbetarna ”på
golvet” upp till ledningsnivå. De har även skapat en plattform för hur de diskuterar och hur de
försöker förändra beteende.
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7.2.3 Strategi och målgrupp
Utifrån intervjuerna med verksamhetscheferna har det framkommit att det råder en förvirring
angående innovationsslussens syfte och strategi gentemot verksamheterna. SLSO är en stor
organisation med drygt 11500 medarbetare. SLSO måste ta fram en strategi för hur de ska
marknadsföra innovationsslussen och öka kunskapen hos medarbetare om hur SLSO har valt
att arbeta med innovationer. Då innovationsslussar hos andra vårdgivare inte fungerar som ett
verktyg i ett verksamhetsstöd är det viktigt att detta framgår till medarbetare. Beroende på hur
bra kunskap medarbetarna har på hur andra innovationsslussar fungerar så kommer deras
förväntningar skilja sig åt på SLSO innovationssluss.
”SLSO drar inte nytta av att de är en stor organisation i den utsträckning som efterfrågas,
många saker utvecklas individuellt på de olika verksamheterna”
Det finns ett behov av en struktur för hur idéer ska kunna fångas upp ute på verksamheterna.
Idag kommer det mycket idéer från medarbetare som går förlorade på grund av att det inte
finns något bra system att hantera de på. Respondenterna ser ett behov av ett system som
hanterar innovationsidéer, där medarbetarna själva inte behöver selektera idéerna utifrån
vilket område de tillhör. Respondenterna menar att det kan bli svårt för medarbetarna att
avgöra vilka idéer som kan skickas in till innovationsslussen om de begränsas till eHälsa. Om
medarbetarna själva måste avgöra om en innovationsidé tillhör eHälsa eller inte finns det risk
för att det hindrar medarbetarna att över huvud taget skicka in idéer. Ett alternativ är att
innovationsslussen tar emot idéer inom alla områden (eHälsa, MT, organisation, mm.) från
dess verksamheter för att sedan ha en process där de slussas vidare till aktuell
innovationsaktör inom SLL som kan ta om hand idén. Det andra alternativet är att en högre
eller annan instans tar om hand om innovationsidéer inom SLL och att innovationsslussen
endast hanterar och stödjer utveckling av idéer inom eHälsa.
”Så fort man lyfter lite på locket lite grann så kommer det väldigt mycket idéer”.
Verksamhetschefen menar att om man hittar en enhetlig metod för att fånga upp medarbetares
idéer på SLSOs verksamheter kan medarbetare inspireras till att innovationer som kan skapa
verklig nytta och effekt för vården ofta kommer från vårdens egna medarbetare. En stor
utmaning är att kunna ta tillvara på medarbetares idéer utan att hämma allt för mycket på
verksamheternas produktion av vård, ”det finns mycket som verksamheterna vill åstadkomma
men det finns alla gånger varken tid eller resurser för det.”
Hur innovationsslussen än väljer sin strategi måste det vara väldigt tydligt och lättbegripligt
för medarbetarna vilken typ av idéer som innovationsslussen ska hantera. I och med att
vårdpersonalen inte arbetar med innovationer och utveckling i vardagen, måste det finnas ett
smidigt och enkelt sätt att anmäla sin idé på. Vilka faktorer tittar slussen på då man ska
avgöra om man ska gå vidare med en idé eller inte? Det måste vara tydligt och strukturerat
hur man bedömer det. Vem är det som ska göra den bedömningen?
Vid marknadsföring av innovationsslussen måste först ett val göras angående vilken målgrupp
av medarbetare som innovationsslussen ska rikta sig mot. Vill man nå ut till så många
medarbetare som möjligt för att nå de medarbetare som jobbar längst ut i periferin närmast
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med patient? Eller vill man rikta in sig mot några verksamheter som är speciellt mottagliga
för innovationsutveckling eller vill man smalna av och försöka hitta medarbetare som är
specialiserade inom vissa grenar? Var kommer man få mest napp på bra idéer? Det som
respondenterna trycker på är att innovationsslussen inte bör ta för givet att information om
innovationsslussen kan slussas ut via verksamhetscheferna och att innovationsslussen förlitar
sig på att den informationen sipprar ut till medarbetarna. En av respondenterna menar att
cheferna har tusen andra saker att göra och där ligger inte innovationer som högsta prioritet.
Innovationsslussen ska förankras hos verksamhetscheferna, så att de sedan kan vara en
landgång och en mekanism för innovationsslussen. Om informationen ska nå ut till
medarbetarna via cheferna är det lätt att det stannar där och på så sätt inte får den
uppmärksamhet som den förtjänar. Det är alltså en utmaning för innovationsslussens
verksamhet att hitta en strategi för hur innovationsslussen ska bli känd inom hela SLSO. Vid
förankringen är det viktigt att alla verksamhetschefer är väl informerade om
innovationsslussen syfte, strategi och arbetssätt för att kunna besvara medarbetares frågor vid
oklarheter. Om verksamhetschefer inte är informerade finns det risk att innovationsslussen
tappar seriositet och skapar förvirring hos medarbetare.
Om inte innovationsslussen marknadsförs kommer det inte finnas någon vetskap hos
medarbetarna om att innovationsslussen finns, vilket kommer leda till att många bra idéer
kommer gå förlorade inom SLSO:s stora organisation. Flera av respondenterna menar att då
de har testat att ha ett möte med några medarbetare där de fritt får diskutera kring hur ett
problem eller område ska lösas, så finns det mycket innovativa tankar och idéer. Det krävs
dock ett forum för där de ska få möjlighet att komma i utryck.
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8 Hur upplever medarbetare SLSO innovationssluss?
Här följer en sammanfattning av idébärarna i innovationsslussens och verksamhetens tankar
och idéer!
•

Otydlighet i innovationsslussens syfte och stöd - bristande information har gått ut
angående innovationsslussens syfte och vilket stöd som erbjuds för att utveckla
innovationsidéer inom SLSO.

•

Förtydligande kring juridiskt stöd - bristande stöd med administrativ hjälp att skriva
och skicka ut upphandlingar. En upphandling är en juridisk process som ska skrivas
med ett juridiskt språk. En medarbetare från vården kan ha svårt att veta hur det ska
göras. Som exempel har en projektgrupp varit tvungen att kontakta annan personal
som jobbar med upphandling inom SLL, vilket hade kunnat undvikas med tydliga
instruktioner från innovationsslussens sida om hur upphandlingar går till.

•

Lagar och regler - det har varit otydligt vilka juridiska lagar och regler som finns att
förhålla sig till när till gäller utveckling av applikationer och IT-stöd.

•

Dokumentation vid projekt - oklara direktiv angående vad som bör och måste
dokumenteras vid projekt inom landstinget.

•

Innovationsslussens interna roller - för idégivarna har det varit oklart vilka
medarbetare som är ansvarig för vad inom innovationsslussen.

•

Kommunikation - information från innovationsslussen samt med de aktörer som ska
hjälpa till att ge stöd åt idégivarna har varit otydlig och bristande.

•

Olika kunskaper – vårdens medarbetare pratar inte samma ”språk” som utvecklarna
vilket gör att idégivarna saknar någon form av ”tolk” från innovationsslussen. Som
exempel är det inte helt lätt att förstå sig på olika API:er om en medarbetare inte har
några IT kunskaper sedan innan. Detta försvårar kommunikationen inom
projektgrupperna då projektmedlemmarna kommer från olika professioner.

•

Personlig kontakt - samtliga idégivare saknar en handledare/koordinator/”slussare” i
innovationsslussen som kan ha det övergripande ansvaret för att agera kontaktperson,
vägleda idégivaren och projektgruppen när de stöter på problem samt koordinera
projektgruppen med de olika aktörerna som ska hjälpa till med exempelvis juridik,
teknik mm. Den här personen från innovationsslussen bör ha det yttersta ansvaret för
att projektgruppen får det stöd och vägledning som de behöver för att sedan kunna
arbeta självständigt.
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•

Omvärldskoll – idégivare som har varit i kontakt med innovationsslussen saknar en
bättre omvärldskoll för liknande projekt och transparens i pågående
innovationsprojekt inom organisationen. Omvärldskoll kan föra samman likasinnade
personer som har idéer inom samma område. Där personer eventuellt kan ta hjälp av
varandra. Omvärldskoll behövs även för att kunna avgöra om en idé är innovativ eller
inte. En app i sig är inte innovativt, utan frågan är vad som är kärnvärdet i den
specifika idén.

•

Checklistan - Stegen som finns med på innovationsslussens checklista har idébärarna
upplevt som för ospecificerade. Mer specifik information efterfrågas. Men även vilka
moment som är det möjligt att få hjälp med och vad som är tänkt att idégivaren själv
ska göra.

•

Projektplan, tidsåtgång och åtagande - det är oerhört viktigt att både projektgruppen
och de personer som ska ge stöd åt projektet är överens om hur lång tid de olika
momenten kommer att ta, att avstämningar görs vid uppsatta tider och att
stödpersonerna respekterar projektgruppens projektplan. Om en stödperson
exempelvis en jurist inte har tid att gå igenom en upphandling när förfrågan fås är det
viktigt att projektgruppen får veta det på en gång. I sådant fall kanske en annan jurist
kan kontaktas.
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9 Förslag till utveckling av innovationsslussen
Målet med examensarbetet är att visa på om det finns några brister i det arbetssätt som
innovationsslussen idag använder och om det finns några hinder i de omgivande
strukturerna. Nedan följer förslag på vad SLSO verksamhetsstöd eHälsa innovationssluss kan
göra för att utveckla innovationsprocessen.
SLSO bör upprätta en intern innovationsstrategi som tar sikte på hur SLSO långsiktigt ska
utvecklas och öka lönsamheten med hjälp av innovationer. Strategin bör innehålla en metod
för att ta hand om idéer och utveckla dem till innovationer. Strategin bör integreras i alla led i
företagets verksamhet och alla chefer och medarbetare bör känna delaktighet. Det är oerhört
viktigt att strategin är tydlig och lätt att förstå för samtliga medarbetare. SLSO är en stor
organisation där det finns en enorm kapacitet som organisationen bör ta tillvara på.
Innovationsslussen är ett bra arbetssätt för att ta hand om innovationsidéer inom eHälsa. Om
SLSO innovationssluss i framtiden ska fortsätta vara ett verksamhetsstöd måste SLSO som
organisation ha någon strategi för hur de innovationsidéer som inte hör till eHälsa ska fångas
upp. Det finns otroligt många kompetenta medarbetare inom SLSO som har mycket idéer
kring hur vården kan förbättras och bli effektivare.
Struktur, organisationen & idéhantering:
• SLSO måste kommunicera och förankra SLSO:s strategi för innovation ut i
verksamheterna. SLSO bör även fortsätta att försöka påverka verksamhetens attityder
till innovation.
•

Innovationsslussen måste tydligt definiera sitt syfte och målgrupp– innovationsslussen
måste vara ett tydligt koncept för vården. Det är viktigt att verksamheten förstår att
innovationsslussen är ett stödverktyg för verksamhetsutveckling vid verksamhetsstöd
eHälsa. Den är alltså inte till för att samla in alla idéer för all innovationsutveckling
inom SLSO.

•

Mer information och marknadsföring om att syftet med innovationsslussen måste
spridas inom organisationen. Det borde bland annat annonseras ut på de olika
vårdgrenarnas nyhetsbrev. På så sätt når informationen ut till alla medarbetare i
organisationen. Det räcker inte att informationen når ut till verksamhetscheferna.
Däremot är det extra viktigt att cheferna tydligt är införstådda om vilket stöd som går
att få från innovationsslussen för att det inte ska skapas förvirringar och oklarheter om
medarbetare frågar.

•

Innovationsslussens positionering på insidan bör vara tydligare. Även anpassad till
verksamheternas egna intranät.
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•

Det måste finnas en struktur och metod för hur idéer ute på verksamheterna ska tas om
hand. Hur ska flödet av idéerna se ut? Hur ska prioriteringssystemet för vilka idéer
organisationen ska satsa på att se ut?

•

Snabb och nära kontakt till innovationsslussen där idégivarna för återkoppling om vad
som händer med deras idé. Om innovationsslussen väljer att inte gå vidare med en idé
är det viktigt att idégivaren får veta varför. Annars är det lätt hänt att verksamheterna
väljer att utveckla idén själva utan stöd från innovationsslussen. Om det är möjligt är
det bra att innovationsslussen vägleder idégivarna vidare till en annan
innovationsaktör om de själva inte kan stödja utvecklingen av idén.

•

Om det är möjligt bör innovationsslussen skapa en innovationspott där pengar kan
delas ut till innovationsprojekt inom SLSO som innovationsslussen vill testa och där
det finns potential till att bli något större inom organisationen.

•

Äganderättsfrågan kring innovationer bör förtydligas för idégivare redan vid uppstart
av ett projekt. Det kan även vara relevant att förtydliga detta för medarbetare inom
organisationen som kan komma att bli framtida idégivare.

•

Det efterfrågas av SLSO:s medarbetare en större transparens kring de
innovationsprojekt som pågår. Den information om innovationsprojekten som idag
står på SLSO:s intranät skulle även kunna visas på organisationens offentliga
webbplats. Ju fler som kan se vilka projekt som pågår desto större chans är det att
projekten blir uppmärksammade. Vilket i sin tur kan sammankoppla fler medarbetare
med liknande idéer. Genom att publicera projekten på den offentliga webbplatsen kan
även utomstående intressenter och finansiärer intressera sig för projekten.

•

Medarbetares roller inom innovationsslussen är också viktiga – hur ser fördelning och
ansvarsområde ut? För att kunna förmedla ett bra stöd och tydlighet gentemot
idégivare är det relevant att också arbeta med den interna strukturen i
innovationsslussen.

Innovationsslussens arbetsprocess:
• En personlig kontakt på innovationsslussen. Personen i fråga ska ha det övergripande
ansvaret i ett projekt och ska se till så att kontakter förmedlas och samordnas mellan
projektgruppen och personer som ska stödja projekten inom olika områden. Däremot
ska självklart innovationsslussens variation av kunskap utnyttjas på det effektivaste
och bästa sättet till projektgrupperna.
•

En agenda för vad som ska tas upp på de olika mötena bör skickas ut till
projektgruppen innan varje möte. Även om det står på checklistan behöver det bli
tydligare för idégivarna. Vad förväntas av idégivarna på mötena? Vad är syftet med
mötet? En tydligare mötesstruktur efterfrågas alltså. Det kan vara så att olika delar är
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viktigare att belysa en andra inom olika projekt. I sådant fall skall mötesstrukturen
anpassas därefter. Vilka kompetenser och stödpersoner är samlade på första mötet?
Det påverkar vad för frågor idégivarna kan ta upp. En tydlig mötesstruktur där
deltagare har kontroll över vad som kommer tas upp och behandlas skapar effektiva
och förhoppningsvis givande möten.
•

Den checklista som idag används kan utvecklas genom att förtydliga de huvudpunkter
som tas upp. Idégivarna efterfrågar lite mer struktur för hur dessa punkter behandlas
och hur beslut tas kring huruvida punkten är färdigdiskuterad eller ej.

•

Är utvecklingen av idén verksamhetsrealistisk? Är det tekniskt möjligt att göra det
som står enligt projektgruppens projektplan? Detta måste ses över i ett tidigt skede, då
det är onödigt att ödsla tid på något som är helt orimligt att åstadkomma utifrån hur
verksamheten och de tekniska möjligheterna ser ut idag. ! En del av en utökad
checklista.

•

Ett flödesschema för innovationsslussens framtida process bör tas fram. En
mötesagenda och checklistan bör vara kopplat till flödesschemat.

Stöd från innovationsslussen:
• Stöd och resurser från innovationsslussen som kan hjälpa till att få igång projekt.
Exempelvis att de kan bistå med projektledare under en första fas i projektet. Alltså att
de inte enbart slussar vidare till olika instanser. Eftersom det är så knappt med resurser
ute på verksamheten är det viktigt att slussen kan bidra med något resursstöd för att
trigga igång projektgruppen. Det är viktigt att de känner att de har ett stöd uppifrån.
•

En enhetlig mall för projektplanen som erbjuds av innovationsslussen vid första mötet
om det är aktuellt att gå vidare med idén.

•

Innovationsslussen bör tillsammans med en jurist på SLSO bestämma och skriva ner
vilka riktlinjer som projektgrupperna bör förhålla sig till när det gäller upphandling.
Vad finns det möjlighet att få hjälp med av en jurist och vad förväntas att
projektgrupperna gör själva? En mall för hur en upphandling ska skrivas bör erbjudas
till projektgruppen på det möte där upphandling tas upp för första gången.

•

Det behövs en tydlighet kring hur idégivarna måste dokumentera arbetet i projekten
och vad som måste diarieföras från projektprocessen och vid upphandling.

•

De personer som ska bidra med IT-stöd till projektgrupperna i utvecklingsprocessen
bör vara förberedda på att frågor från företag som är med i upphandlingsprocessen kan
komma. I dagsläget behöver idégivare svara på tekniska frågor från företagen trots att
de inte har kunskap inom ämnet.
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•

På grund av eventuellt lite kunskap om innovationer och utveckling hos idégivarna är
det viktigt att innovationsslussen kan vara med och lotsa personerna vidare från de
första tankarna. Sporra till vilka möjligheter det finns inom det valda området.
Förslagsvis koppla ihop idégivarna med personer med liknande idéer.

•

Innovationsslussen måste komma fram till när det är läge att sluta ge stöd till
idébärarna. För att stödet ska ge givande resultat är det viktigt att innovationsslussen
är försäkrad om att projektgruppen kommer kunna slutföra projektet hela vägen till
implementering, drift och förvaltning när de avsäger sig kontakten. Det här kan variera
i olika projekt.

•

Ta fram en SAD dummy för apputveckling – en SAD (Software Architecture
Document) för medarbetare från vården som är tekniskt okunniga i projektgruppen.
Det ska vara ett lättförståeligt dokument (gärna med mycket bilder) där det ska bli
möjligt att få en teknisk översikt på vilka övergripande delar en apputveckling består
av och hur de går till. Syftet är att projektmedlemmar ska skapa sig en bättre förståelse
för tekniken, så pass att kommunikation inom projektgruppen ska bli bättre. Ett SAD
dummy dokument kan vara en bit på vägen för att få projektmedlemmarna att tala
samma språk. Utveckling handlar oerhört mycket om planering och kontinuerlig
kommunikation av vilken information och funktioner som ska föras in i applikationen.
Om projektmedlemmar får en överblick av på vilken detaljnivå information ska in och
när den behöver kommuniceras kan missförstånd minskas. Viss information i
programmeringen kan vara svårt att få in om det förmedlas för sent. Det är svårt som
innovatör att förstå exakt vad programmerarna behöver veta vid särskilda tidpunkter.
En SAD dummy skulle underlätta den kommunikationen. Ett sådant här dokument kan
även tas fram mer generellt så att det inte är begränsat till apputveckling.

•

En besparingskalkyl skulle kunna vara ett stöd som innovationsslussen kan erbjuda
idégivare som en del i en förstudie eller i uppstarten av ett projekt. Det ska vara en
mall där verksamheten för in sina egna värden på hur mycket olika moment kostar.
Verksamheten måste i början av processen tänka efter hur de kan spara resurser med
en potentiell innovation. Även om det finns många incitament att utveckla
innovationer som inte kan beräknas med faktiska värden, är det viktigt för
verksamheterna att få en överblick av vad som skulle vara möjligt att tjäna in på att
utveckla en viss innovation. Det är lätt hänt att entusiasm tar över och att beräkningar
bortprioriteras. Beräkningar av sådant här slag kan lätt bli komplicerade och
invecklade om för många faktorer ska räknas in. Av den anledningen bör en sådan här
besparingskalkyl hålla sig till värden som verksamheterna lätt kan få ut själva och
använda i en färdig mall. Värden kan exempelvis vara olika kostnader för att en
patient i en viss kategori ska få behandling i en speciell process. Vissa av de här
besöken kanske kan uteslutas om det är möjligt att använda en app som stödfunktion
istället. Kvalitativa faktorer bör självklart tas med i beräkningarna när beslut ska tas
om huruvida ett innovationsprojekt ska initieras eller inte. En besparingskalkyl kan
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vara en trygghet för medarbetare att visa upp som skriftligt underlag då de ska sälja in
till sin chef varför verksamheten ska avsätta resurser till just det innovationsprojektet.
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10 Diskussion
Utvecklingen av innovationer för hälso- och sjukvården är på väg i rätt riktning. Hälso- och
sjukvården är en informationskrävande verksamhet. Området eHälsa är högst aktuellt då det
finns stor potential för tekniska lösningar att skapa en effektiv och god vård där det kan ske en
förändring i informationshantering samt att patienter kan bli mer delaktiga i sin egen hälsa
och sjukdom. För att eHälsotjänster ska kunna skapa värde i vården och göra verklig nytta är
det oerhört viktigt att utvecklingen av de tekniska produkterna grundar sig i ett behov eller
problem i vårdens verksamhet. Användningen av ett IT-system är centralt för att nytta ska
kunna uppnås med systemet. Det är medarbetare som bidrar till värdeskapande då de kan
använda IT-systemet på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att produkten är väl anpassad
till den situation där personen i fråga ska använda den. Det finns en hel del aspekter som
måste beaktas vid beställning av ett IT-system. Utöver funktionella aspekter som systemet
bygger på är det viktigt att inte glömma bort aspekter som säkerhet, interoperabilitet,
testbarhet, arbetsmiljö, flexibilitet och tillgänglighet. Alla dessa aspekter spelar stor roll för att
innovativa eHälsotjänster ska kunna påverka användarna och vården positivt.
Idag finns det en hel del innovationsaktörer som arbetar med att fånga upp innovationsidéer
från vårdens medarbetare och företag. Inera, SLL Innovation, Idérådet, Innovationslabbet för
eHälsa, Innovationsplatsen på Karolinska och ett antal innovationsslussar är exempel på dessa
innovationsaktörer. Inera arbetar med att ta fram eHälsotjänster för Sveriges medborgare,
vårdpersonal samt beslutsfattare, men även med att skapa en gemensam IT-arkitektur för
Sveriges landsting. Med hjälp av en gemensam IT-arkitektur så kan integrationen mellan
tekniska applikationer och system inom vården underlättas, vilket i sin tur kan leda till att
information mellan olika aktörer kan utbytas lättare. Idag är alltså en av de största
utmaningarna för att skapa informationssäkra eHälsotjänster att fortsätta arbeta med
interoperabilitet mellan befintliga och nya system och applikationer. Detta är avgörande när
det gäller eHälsotjänster eftersom många av de applikationer och system som utvecklas
bygger på information om patienter och medborgare. Säkerheten är också avgörande då
endast behörig person ska få möjligheten att ta del av viss information. Health Innovation
Platform (HIP) är ett exempel på en ny plattform som har samlat ett verktygskitt för att
utveckla eHälsotjänster för vårdgivare såväl som för invånartjänster. Som exempel är det
möjligt som utvecklare att via HIP hämta hem ett paket med säkerhetslösningar som behövs
för utveckling av applikationer för vården. Beroende på om en tjänst är till för vårdgivarna
(professionen) eller invånarna så kan olika säkerhetslösningar behövas.
Det krävs en ännu bättre samverkan mellan innovationsaktörerna så att det finns en tydlig
övergripande strategi inom SLL för vilken innovationsaktör som tar hand om vilka idéer. Ett
samarbete mellan innovationsaktörerna inom SLL, där innovationsidéer från verksamheterna
och företag kan samlas på ett ställe, exempelvis en portal och sedan transporteras vidare till
den aktör som hanterar idén bäst. SLSO innovationssluss är däremot inte en aktör som är
tänkt att ta emot idéer från andra vårdorganisationer inom SLL, då innovationsslussen är ett
verktyg för verksamhetsutveckling snarare än en allmän innovationsaktör inom SLL, så som
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Idérådet SLL och SLL Innovation. SLSO har kommit långt när det gäller att utveckla
innovationer inom eHälsa. Det finns en förståelse för att IT-stöd som ska användas av
personal och för patienter måste vara verksamhetsförankrade. Men för att de innovationsidéer
som finns i verksamheterna ska generera fler innovativa lösningar måste en tydligare
innovationsstrategi och struktur skapas, där informationen når alla delar i organisationen. Det
är viktigt att chefer och medarbetare känner delaktighet för att SLSO ska kunna arbeta
tillsammans mot ett gemensamt mål. Verksamhetsstöd eHälsa innovationssluss måste även
fortsätta arbeta med det stöd som ska ges till idégivarna. Det finns en hel del att förbättra för
att medarbetare från vården utan kompetens inom projektledning, juridik och IT ska kunna
utveckla innovationer, bland annat inom området eHälsa.
Mycket innovationsutveckling handlar om att ta fram en produkt eller tjänst som är
kommersialiserbar. Det handlar ofta om att det ska finnas en marknad och en affärsplan för
innovationen. Vid innovationsutveckling av vårdens medarbetare för vården handlar det inte
om att tjäna pengar utan snarare att spara pengar. En innovationsstrategi för utveckling av
produkter och tjänster skiljer sig alltså åt om det görs av ett företag än om det görs av vårdens
verksamheter. Vårdens kommersialiseringsplan handlar om att presentera ett verktyg för en
effektiviseringsplan.
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10.1 Slutats
Slutligen besvaras examensarbetets frågeställningar.
Hur kan idéer fångas upp för att på ett effektivt sätt skapa nyttiga och användbara
innovationer för vården?
Det finns ett stort behov av att fånga upp innovationsidéer inom SLSO:s verksamheter.
Vårdens medarbetare stöter på vardagliga problem i arbetet som skulle kunna lösas med
innovativa lösningar. Medarbetare har mycket idéer om hur dessa problem skulle kunna lösas.
Idag finns det ingen tydlig struktur inom SLSO:s verksamhet för hur dessa idéer ska fångas
upp och tas om hand. Innovationsslussen är ett bra verktyg för verksamhetsutveckling när det
gäller utveckling av innovationer inom området eHälsa. Det krävs dock en mer enhetlig
innovationsstrategi på SLSO för hur organisationen bör arbeta med helheten av
innovationsidéer och hitta en struktur för hur alla dessa idéer kan utnyttjas på bästa sätt. Ett
alternativ är att Verksamhetsstöd eHälsa innovationssluss har den funktionen som den har
idag men att den blir en del av en större innovationsstruktur på SLSO. Ett annat alternativ är
att Verksamhetsstöd eHälsa innovationssluss har den funktionen som den har idag, men att
SLSO hittar ett arbetssätt att samverka med de landstingsövergripande innovationsaktörerna
SLL Innovation och Idérådet. Genom en samverkan med SLL Innovation och Idérådet skulle
SLSO kunna hitta en struktur för att se till att innovationsidéer som inte tillhör området
eHälsa fångas upp på deras verksamheter men att de förs vidare SLL Innovation eller
Idérådets innovationsprocess beroende på idéns karaktär. Oberoende av hur SLSO väljer att
arbeta med innovationer så är det oerhört viktigt att informationen kring detta når ut till alla
SLSO:s medarbetare. Idag råder den en ovisshet och förvirring kring hur SLSO arbetar med
idéhantering och innovationsutveckling hos medarbetarna.
Hur bör SLSO utforma sin process i innovationsslussen för att kunna använda sig av de
omgivande ramverken och ta till vara på den kunskap som finns inom vården och i de
omgivande organisationerna?
De finns en del moment att fortsätta utveckla och förbättra i innovationsslussens process. Mer
om dessa moment framkommer i förslag till förbättringar i kapitel 9. En fortsatt samverkan
med innovationsaktörerna inom SLL samt med Inera och HIP är avgörande för att utveckling
av applikationer och IT-stöd ska vara möjlig. Alla aktörer har skapat sig olika profiler och
kunskaper. Av den anledningen är det viktigt att våga ta hjälp av varandra. För att kunna ge
ett så givande och bra stöd som möjligt till idégivarna i innovationsslussens process måste
innovationsslussen skapa sig bättre kunskap i hur de tekniska interaktionerna är möjliga at
genomföra, exempelvis genom Nationella Tjänsteplattformen och HIP. På så sätt kan förslag
ges till idégivarna med alternativ på olika tekniska vägar att gå. Innovationsslussen har skapat
sig mycket ny kunskap och lärdomar från de tre projekten som har studerats i arbetet. Där har
det påvisats att det är möjligt att använda sig av HIP, IPV och NTP/RTP som verktyg.
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Appendix A: Intervjuguide verksamhetschefer

1. Skulle du anse att det finns en innovationskultur på er verksamhet idag? Eller har du upplevt
att medarbetare har pratat om idéer som skulle kunna förbättra ert arbete på verksamheten?
Som exempel på nya verktyg/produkter eller appar.
2. I så fall, har medarbetare kommit till dig och pratat om det eller är det något du har hört i
exempelvis lunchrum.
3. Om JA, har du upplevt att det finns ett intresse hos medarbetarna att vilja utveckla dessa
idéer?
4. Tror du att det skulle finns ett intresse hos medarbetarna att komma på idéer för att kunna
utveckla verksamheten om det finns stöd för det?
5. Har er verksamhet någon struktur idag för att hantera om medarbetare kommer in med idéer
till er i ledningen?
6. Om man har idéer i vilket forum tar man upp det? Någon typ av möte (enhetsmöte) som det
skulle kunna tas upp på?
7. Har ni känt ett behov av ett stöd för att utveckla idéer?
8. Känner du till innovationsslussen inom SLSO? Hur har du så fall fått informationen den
informationen? Insidan? Veckomail? Om JA, vet du var å insidan du hittar all information om
slussen?
9. Om NEJ, visa var på insidan man kommer åt slussen, struktur och arbetssätt. Förklara att vi
tillämpar det arbetssättet som står på insidan. Ex. pågående innovationer. Visa checklista.
Stöd och service (huvudflikar), eHälsa!eHälsa och innovation. Där står det om slussen. Kan
gå till ”Ramverk för innovation inom SLSO” i högerspalten !checklistan
10. Beroende på hur innovationsmiljön ser ut på verksamheten.
Ser du att innovationsslussen kan hjälpa dig i den fortsatta processen om du har en idé?
11. (Vad tror du är viktigast för att få medarbetare att våga gå vidare med sin idé och diskutera
den med berörda parter?)
12. Skulle du ha något intresse i att kunna driva vidare en idé tillsammans med en medarbetare
i/till innovationsslussen om det skulle bli aktuellt?
Avslutande frågor
13. Om du idag hade obegränsat med resurser för utveckling, vad skulle du satsa på då?
14. Hur tror du patienterna engagerade i vården då är om 5-10 år?
15. Skulle du ha något intresse i att kunna driva vidare en idé tillsammans med en medarbetare
i/till innovationsslussen om det skulle bli aktuellt?
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Appendix B: Intervjuguide idégivare till
innovationsprojekten
INNOVATIONSSLUSSEN
1. Vad var ert första intryck när ni fick höra om att innovationsslussen finns? Vad hade ni för
förväntningar på innovationsslussen?
2. Har ni fått stöd för utveckling av innovationer vid er verksamhet på något annat sätt tidigare?
3. Hur upplevde ni den hjälp och vägledning ni fick vid första mötet/kontakten med
innovationsslussen? Var mötet relevant och givande för din idé? Tycker ni att stödet har varit
jämlikt under hela er process?
4. Fick ni något konkret förslag på vad ni skulle göra här näst?
5. Fick ni något förslag på personer/verksamheter att kontakta? Om ja, vilka i så fall?
6. Hade ni tittat igenom checklistan med de olika stegen som ska behandlas i innovationsslussen
innan ni kom till första mötet?
7. Upplever ni att checklistan har följt er under processen och att den har varit ett stöd eller var
det mer något som användes på första mötet?
8. Är det något moment som finns med på checklistan som ni har upplevt otydligt eller något ni
skulle ha velat ha ett fördjupat stöd inom? Är det momentet i så fall onödigt eller behöver det
vara tydligare vad som ska undersökas? Är det något som ni tycker saknas i
checklistan/slussens tillvägagångssätt?
9. Vilka delar i processen tycker ni har fungerat extra bra?

STRUKTURER/FÖRÄNDRING
10. Vad har ni upplevt som svårast att förstå sig på under utvecklingsprocessen hittills?
Upphandling/juridiska lagar/tekniska strukturer att anpassa sig mot?
Har ni lyckats få en bild över vilka möjliga vägar det finns att gå för den tekniska
utvecklingen?
11. Upplever ni har det är något stöd som ni saknar från innovationsslussens sida?
Exempelvis projektledarstöd, information om den rådande IT arkitekturen?
Har ni något annat som ni har tänkt på under tiden ni har varit i kontakt med innovationsslussen som
skulle kunna användas i min studie? Något förslag på vad som skulle kunna förbättra
innovationsslussen process och arbetssätt?

