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Nu är det första av projektets tre år till ända och det är dags att summera vad som hänt sedan vi började hösten
2016.
Projektets långsiktiga mål är att få till stånd en aktiv fungerande regional ehälsomarknad där alla företag, små
som stora, har lika möjligheter att få leverera digitala lösningar och välfärdsteknik till offentlig vård och omsorg.
Vi inledde med en workshop med den enkla frågan ”Hur märks det att vi (projektet) har lyckats?”. Ett antal
delsvar identifierades, bl a att
• Ett samverkanskluster har etablerats som genomför relevanta aktiviteter, har många aktiva aktörer och är 		
		 en etablerad part inom detta område.
• En införandemodell är skapad där leverantörer och behovsställare samverkar.
• Förutsättningarna för små och medelstora företag (SME) har förbättrats, med utvecklade kanaler mellan 		
		 näringslivet och vård och omsorg.
• Tillgång till riskkapital har förbättrats tack vare bättre insikter om ekonomiska värden.
Sedan dess har projektgruppen engagerat sig i ett antal parallella spår
• Workshopar med olika målgrupper (bl a SME, upphandlare, innovatörer, forskare, verksamhetsfolk 				
		 från vård och omsorg) för att förstå drivkrafter, hinder, med- och motkrafter.
• Utveckla förståelsen för vilka processer och verktyg som behövs.
• Identifiera nyckelaktörer (politik, tjänstemannaledning, upphandlare m fl) och utveckla deras förståelse för
		 hur de själva behöver agera för att bidra till de gemensamma målen.
• Sammanställa förutsättningar gällande regelverk, lagrum, standarder mm som finns för denna marknad.
Resultat hittills
• Upparbetat kontakter med nyckelaktörerna, påbörjat samarbete med en nationell företagsgrupp inom
		 ehälsa (50gruppen) och med en regional arbetsgrupp inom ehälsa (IEC).
• Utvecklat relationer med bl a eHälsomyndigheten, Inera, lokala politiker.
• Ett första varv i modellen som i nästa steg utvecklas till en processmodell för införande där nyckelaktörer, 		
		 handling och verktyg kopplas in i respektive steg.
• Möjliga sätt att nyttovärdera är på väg att utvecklas för att säkerställa att ehälsoinvesteringar görs på goda,
		 begripliga och genomtänkta grunder.
• Ett första case är identifierat som kommer att fungera som ett (av flera) case för att utveckla
		 processmodellen.
Specifika delar som projektet nu kommer att arbeta vidare med är bland annat
• Dialog – hur och när kan en dialog mellan offentlig sektor och företag ske.
• Nyttan – utifrån cases utveckla nyttovärdering och behovsbeskrivning.
• Förutsättningar – öka aktörernas (SME och vård och omsorg) mognadsgrad om marknaden.
Planerade aktiviteter
• 18 oktober: Workshop – representant från 50gruppen ger sin erfarenhet om marknaden. Läs mer i bifogad 		
		 inbjudan.
• Case – avvikelser i läkemedelsgivning inom hemsjukvård, behovsbeskrivning.
• Nyttovärdering – startar med interna projektmöten och tar in nyckelaktörer efter hand.
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