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Demografisk prognos, ålder 80+ 

2010 2020 2030 

5 % 

8 % 

21 000 personer 

37 000 

+16 000 

Östergötland 



Därför behövs Hälsans nya verktyg 

 

 • Ökat antal äldre i befolkningen leder till ökat 

vårdbehov och krav på nya lösningar 

 

• Minskade vård- och omsorgsresurser 

 

• De flesta föredrar vård- och omsorg med 

hemmet som bas  

 

• Ny teknik – frigör mänskliga resurser - 

minskar beroendet av vård – ökar 

patienttryggheten 
 

 

 



• Innovationsmiljö med bas i Östergötland   

• Centrala aktörer: VINNOVA, Landstinget i 

Östergötland, Linköpings universitet, 

Linköpings- och Norrköpings kommun 

• Vinnväxtvinnare 

• Ett 45-tal medlemsföretag – ideell förening 

 

Detta är Hälsans nya verktyg 

  



Verksamhetsidé 
 

 

”Klustret Hälsans nya verktyg ska 

ta en ledande position inom IT-

baserad innovation för effektivare 

vård, omsorg och ökat oberoende 

– med hemmet som bas”. 

 



Detta gör Hälsans nya verktyg 

Kommersialisering 
Nätverk &  

aktiviteter 

Finansiering 

Processtöd & 

nyckelkompetens 

Idéer & behov  

Omvärldsbevakning 

 



Hälsans nya verktyg 

Oberoende för äldre med  

kronisk sjukdom 
 

Äldre ska känna sig trygga 

och socialt inkluderade 
 

Nya mobila IT-lösningar på marknaden 



Mål: Att i Östergötland etablera ett 

internationellt ledande kunskapscentrum för 

minskad ensamhet bland äldre 

Ett arbete på flera fronter: 

• Nya produkter, tjänster och arbetssätt 

• Referensmiljöer  

• Synliggjord och framgångsrik forskning 

• Utveckla utbildningar inom området 

 

 



Samarbete 

 Nationellt: 

VINNOVA 

Hjälpmedelsinstitutet  

Hälsoteknikalliansen 
   

Internationellt: 

Coral  

Engaged   

Stardust 

Casa  



Resultat 2012 – Hälsans nya verktyg. 

• 4 nya produkter 

• 3 nya tjänster 

• 13 nya prototyper 

• 2 nya företag 

• Under året var totalt 25 forskare involverad i projekt med HNV 

– 18 män och 7 kvinnor.  

• 23 stycken vetenskapliga publikationer har publicerats under 

året som har koppling till HNV. 

• Hälsans nya verktyg har ökat samverkan med större IT-bolag 

såsom Tieto och Sogeti. 

• HNV får möjlighet att genomföra AAL Forum 2013! 



AAL Forum 2013 
24-26 Sep, Norrköping, Sweden  

Hosted by: New Tools for Health  

Main entrance Main hall                                  www.aalforum.eu 

Louis De Geer Konsert & Kongress 



AAL Forum 2013 

• AAL Forum huvudkonferens för programmet Ambient Assisted 

Living Joint Programme. Finansieras av EU och 22 länder. 

• Upp till1000 deltagare förväntas komma. 

• Projekt, resultat och lösningar/företag kommer presenteras och 

ställa ut. 

• Main tracks: 

• Autonomy, choice and control 

• Ageing in the society 

• AAL and the economy 

• AAL related 

 

ANMÄL DIG PÅ WWW.AALFORUM.EU! 

 



Testmiljöer 

Norrköping 

Boende i testområden totalt : 13500 

över 65 år: 30% (4100) 

över 80 år: 11% (1500) 

Linköping 

Innerstaden: 4G-kommunikation 

 

Sjukdomrelaterade tester utgående från US 

        

    



Careousel 
- från fritidssyssla till heltidsarbete 







 

 

HOW Solutions har utvecklat en  

mobil lösning för distriktsköterskor. 

 

Appen flyttar vårdcentralen hem  

till patienten genom att exempelvis  

distriktssköterskan kan få  

tillgång till journalinformation  

och provsvar direkt i patientens hem. 

NPÖ i mobilen  

eller i surfplattan 

http://www.tabloid.se/projekt/IT_Telekom_final.pdf




www.linkura.se 





Personligt hälsokonto –  

prioriterade områden 

Läkemedel 

Medicinsk information 

Vaccination 

Kronisk sjukdom 

MVC/BVC 

Hälsodagbok 



Vecka 45 – HNV: Framtidsdag 4/11 



Kalendarium 

5 juni:  IT-lunch Norrköping Science Park. HNV värdar.  

 

19 juni: Seminarium Grön IT, Energikontoret. HNV talare  

 

1 Juli: Almedalen. HNV deltar tillsammans med regionen, bland 

annat Linköpings kommun.  

 

24-26/9 AAL-forum 

 

4-8/11 Vecka 45 – HNV planerar en framtidsdag 4/11 

 



 
Har du en idé till en smart 

innovation? 

Vill du ha nyhetsbrev och 

inbjudningar?  

 

www.halsansnyaverktyg.se 

 
mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se 


