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Välkommen till SLL innovation!

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

Varför ska vi jobba med 
innovation inom 

landstinget och för vem?



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

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



Framtidsplan för hälso- och sjukvården



Våra styrande dokument



Landstingets samtliga verksamheter ska 

använda innovation som ett strategiskt 

verktyg för att utveckla, effektivisera och 

kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda 

bättre samhällsservice och öka patienters 

och resenärers delaktighet samt att för att 

bli en attraktivare arbetsgivare.

Mål för innovation



Långsiktigt arbete



“What we’ve done to encourage 
innovation is make it ordinary.” 
(Craig Wynett, Procter & Gamble)

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





Strategi för innovation

Maj 2017

• Sammanhållet 
innovationssystem

• Systematiskt 
innovationsarbete

• Innovation i upphandling

•Verksamhetsdrivna 
innovationsprojekt

• Fler och bättre testmiljöer

• Samverkan med omvärlden
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Innovationsbokslut
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2016 2017



Innovationsbokslut för 2017

 ”Landstingets övergripande innovationsarbete 

ska årligen mätas och följas upp i ett 

innovationsbokslut”

 Insamling av material och data från 

förvaltningar och bolag i SLL genomförd (230+ 

aktiviteter)
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Innovationsbokslut för 2018

Landstingsstyrelsens egna mål och indikatorer för hållbar verksamhet

Mål i SLL Mål och 
budget 2018

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering Utfall 
2016

Mål 
2017

Mål 
2018

Landstingsstyrelsens 
mål 

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

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

Landstingsstyrelsens 
indikatorer

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

Antal startade innovationsprojekt finansierade via 
innovationsfonden.
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Principer för arbetet

 Bred och inkluderande definition av 

innovationsarbete

 Gå ”bortom” de enskilda projekten

 Själva uppföljningsprocessen är en del i 

innovationsarbetet

 Mäta innovation i offentlig sektor är nytt och 

behöver utvecklas över tid
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November 2016

Policy och strategier för innovation och 
digitaliseriing 

2016 2017 2018

Innovations
bokslut 2.0
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1. Ett mer sammanhållet innovationssystem

Fullmäktigebeslut Organisationsförändring

Kommunikationsarbete

Samarbetsprojekt Nätverk

Kompetensnoder

Förenklade 
kontaktvägar

Samordningskansli

Ärendehanterings
-system

Immateriella 
tillgångar
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2. Mer systematiskt innovationsarbete

”Samtliga förvaltningar 
och bolag i landstinget 
ska avsätta medel för att 
aktivt stödja innovation”

Innovation på 
ledarskapsdag för hela 
SLL

Kartläggning 
innovationshinder

Ny uppföljningsmodell 
med nya indikatorer

Nytt ledarskapsprogram 
på K

Innovationsförvaltning 4D

Innovation i 
verksamhetsplaner för 
Sös och Tiohundra

Strama Stockholm

Öppna trafikdata 
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3. Rollen som inköpare och beställare

SHINE 
Innovationstävling

LIVE Incite

Verksamhetsnära 
styrgrupper 
Läkemedel/IT/MT

I-AID

Health impact
bonds

Avtal för 
reumatologisk 
specialistvård

Digitala vårdmöten

Tamigo akuten

Referensgrupp nya 
sjukhusavtalen
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4. Fler verksamhetsdrivna 
innovationsprojekt

Gipsappen

Innovationsfonden

Stödjande 
innovationsenheter

Neurologikonsultation 
på distans 

Hip stay

Arbetsmiljölyftet

3D-printing

Trycksårsprevention 
på akuten

Gyllene äpplet

Biomaterial i vården

VR-KBT

Nytt arbetssätt för 
IBD-patienter

Webutbildning nutrition



2017
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5. Fler och bättre testmiljöer

Akademiska 
specialistcentrum

I-AID

Rehab DS

Tiohundra KTA

Nordic network
of testbeds

”Testmiljön”läkemedel

Framtidens 
operationssal Sös

Healthcare center of
excellence
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6. Samverka med omvärlden

KTH

Open Lab

STING

Stockholm IT 
Region

KI Innovation

EIT Health

Digital Demo – tre 
pilotprojekt

Experio Lab

Stockholm Science City

Stockholms Universitet



Innovationsfonden 15 msek/år

502
ansökningar 
sedan 2015



Projekt-
exempel



Projekt
exempel



Projekt
exempel



Projektexempel

November 2016

Policy och strategier för innovation och 
digitaliseriing 



Innovationshinder (ex) 

 ”Struktur för hantering av innovation måste finnas på plats förankrat på hela 

sjukhuset”

 ”SLL saknar en plattform för tvärsektoriellt samarbete”

 ”Problem för medarbetare att få ledigt från verksamheten för att jobba med 

(innovations)case”. 

 ”Ersättningsmodeller som har svårt att ta hänsyn till att kostnader/intäkter ökar 

respektive minskar på olika resultaträkningar både inom samma vårdgivare och 

mellan vårdgivare”

 ”Förvaltande organisationer (t ex IT) som har väldigt svårt att prioritera 

utvecklingsarbete, vilket leder till att bra lösningar inte kommer in i drift”

 ”möjlighet att förskriva digitala stöd till patient (jfr läkemedel)”

 Vinster av innovationsarbete ligger i andra organisationer - och kärlen 

kommunicerar inte

 ”Budgetstyrning och -process omöjliggör business-case drivet innovationsarbete.
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