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Nu har två av tre år avverkats av RUVeS projekttid och det är dags att återigen summera vad vi har gjort och vad
vi härnäst kommer att arbeta vidare med.
Projektets långsiktiga mål är att få till en fungerande ehälsomarknad där alla företag, små som stora, har lika
möjligheter att få leverera digitala lösningar och välfärdsteknik till offentlig vård och omsorg.
Fokus under det senaste året har legat på att utveckla en modell som skall levereras av projektet. Modellarbetet
har inkluderat, både på strategisk och operativ nivå, att ta fram villkor och förutsättningar för att ge en ökad
möjlighet för små och medelstora företag (SME) att delta i ehälsomarknaden.
Resultat under perioden
Vi har i workshops fått bekräftat från förtroendevalda, ledning och verksamhetsrepresentanter inom offentlig
vård och omsorg att en öppen konkurrenssatt ehälsomarknad där fler företag kan vara aktiva, inte bara skulle ge
ett ökat företagande inom området utan även ge kompetenshöjning hos både tillgångs- och efterfrågesidan, flera
alternativa lösningar att välja mellan, och bidra till en snabbare utveckling som bättre skulle kunna tillgodose en
framtida god välfärd.
I frågeställning om vad som behöver göras för att skapa denna marknad blev svaren bland annat att väcka frågan
om innovationsupphandling, att arbeta med behovsanalys, att initiera en mötesplats mellan företag, vården och
omsorgen och att ta initiativ till en samlad strategi som införs och följs upp.
Utifrån kunskapen om att en gemensam (lokal, regional, nationell) strategi inom området är en viktig del i att
skapa en mer öppen konkurrenssatt marknad har projektets modell kommit att byggas upp av fyra centrala
områden som vi funnit som kritiska och som ytterligare behöver belysas:
• Att det finns en behovsförståelse från både tillgångssida och efterfrågesida och att denna behovsförståelse
inbegriper nyttovärdering och kunnande om vilket börläge man vill uppnå med nya digitala tjänster och
välfärdsteknik.
• Att det finns en anskaffningsprocess som främjar öppenhet för en konkurrensmässig marknad, kompetens och
hållbarhet likväl som effektivitet och prissättning.
• Att det finns en vald strategi på efterfrågesidan gällande teknisk öppenhet. Vad kan regionen göra för att Ineras
tjänsteplattform, en nationell digital ”grendosa” som möjliggör koppling till befintliga funktioner, blir allmänt
tillgänglig för alla leverantörer?
• Att det finns en samverkansplattform/mötesplats/arena för aktörer inom marknaden som, över tid och
oberoende upphandlingar, är ett forum för dialog och diskussion och som bidrar till kunskap och
kompetensutveckling, nätverk och omvärldsbevakning.
Projektets kommande aktiviteter har fokus i modellutvecklingen. Följande aktiviteter är planerade:
• Den 2 oktober bjuder vi in till diskussion om hur en samverkansplattform/arena/mötesplats skall se ut och
organiseras.
• Den 8 november arrangerar vi preliminärt en första upptakt av en samverkansplattform utifrån resultat från
tidigare aktiviteter.
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