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Abstract
Introduction

In order to foster innovation of medical devices within the healthcare
sector, a collaboration project, PUSH, has been initiated including the
hospitals managed by the Stockholm County Council. The collaboration
aims to capture ideas from employees and turn them into so called “highpractice” products as well as facilitate the possibilities for medical device
companies to try out their products in the settings of healthcare.
Collaborations for innovation, comparable to the PUSH project, can be
found in both Swedish and foreign regions, but some of them fail to
survive due to obstacles affecting the progress of each collaboration.
Avoiding the same destiny will be a challenge to the PUSH project.

Purpose

The purpose is to search for factors affecting organizational collaboration
concerning innovation systems for medical device development. The study
is focusing on ”high-practice” products within the PUSH project.

Theoretical approach

In order to emphasize factors affecting innovation, theories regarding
innovation systems, clusters and networks has been studied hence they all
concern organizational collaboration.

Method

The study’s qualitative approach is based on a semi deductive method. The
analysis derives from a deductive outlook consistent with chosen theories,
whereas collected data is used inductively to stress and enlarge part of the
theoretical framework. Semi structured interviews, earlier research and
evaluations constitutes most of the collected data.

Results and analysis

Experience from collaborations for innovation shows that some affecting
factors can’t be influenced by collaborators, as political decisions and
medical device directives. Collaborators can however affect circumstances
such as connections and networking, which is significant to manage the
innovation process; from idea to commercialization. An explicit focus on
commercialization is important to the collaboration project’s surviving
opportunities. A central cause why innovation projects don’t last is lack of
funding, both for commercializing certain products as well as for retaining
and developing existing innovation structures.

Conclusion

Collaborating projects should utilize existing structures and complement
their networks to involve extensive competency. Decision makers need to
decide whether innovation ventures shall be part of the County Council’s
assignment. To fulfil the visions of the collaboration project, a policy
common to all participants in the forthcoming innovation project needs to
be stated, regarding ownership relations, risk sharing, funding and sharing
of profits.

Sammanfattning
Bakgrund

För att främja medicinteknisk innovation inom vården har ett
utvecklingsprojekt för samverkan mellan Stockholms landstingsstyrda
sjukhus påbörjats, under namnet PUSH (Produktutveckling inom
Stockholms hälso- och sjukvård). Syftet med samverkan är att ta vara på
landstingspersonalens idéer och utveckla s.k. high-practice-produkter
samt att underlätta för medicintekniska företag att testa produkter i
vårdmiljö. Liknande innovationssatsningar finns på olika håll i Sverige
och utomlands, men det har varit problematiskt att få flera av dessa att
överleva, då olika omständigheter påverkar utvecklingen av satsningarna.
Samverkansprojektet mellan sjukhusen står således inför en rad
utmaningar om de inte ska gå samma öde till mötes.

Syfte

Syftet är att undersöka omständigheter som är centrala för organisatorisk
samverkan inom innovationssystem för utveckling av medicinteknik.
Utgångspunkten är utveckling av ”high-practice-produkter” inom
projektet PUSH.

Teoretisk ansats

För att belysa innovationspåverkande omständigheter i studien, har teorier
om innovationssystem, kluster och nätverk studerats, utifrån att de
behandlar organisatorisk samverkan.

Metod

Studiens kvalitativa upplägg bygger på ett semideduktivt
tillvägagångssätt. Utifrån ett deduktivt synsätt utgår analysen från
befintliga teorier medan empirin på ett induktivt sätt ligger till grund för
att framhålla och vidga delar av teorierna. Insamlad data utgörs till stor
del av semistrukturerade intervjuer och tidigare undersökningar och
utvärderingar.

Resultat och analys

Erfarenheter från samverkansprojekt för innovationer visar att projekten
påverkas delvis av omständigheter som ligger utanför projektens kontroll,
som innovationspolitiska beslut och medicintekniskt regelverk.
Påverkningsbara omständigheter är exempelvis att innovationsprojekt är
beroende av ett välutvecklat kontaktnät som sträcker sig över hela
innovationsprocessen, från utveckling av idén till kommersialisering. För
långsiktig överlevnad är ett uttalat kommersialiseringsfokus av största
vikt för projekten. En central orsak till att innovationsprojekt inte
överlever på lång sikt är att det saknas finansiering, dels för
kommersialisering av enskilda produkter och dels för att behålla och
utveckla befintliga innovationsstrukturer.

Slutdiskussion

För samverkansprojekt bör befintliga strukturer utnyttjas och kompletteras
med en utvidgning av nätverket för att involvera en bredare kompetens.
Beslutsfattare måste ta ställning till om huruvida innovationssatsningar
ingår i landstingets uppdrag. En gemensam policy för ägarförhållanden
och risktagande, finansiering och fördelning av eventuella vinster måste
utarbetas om samverkansprojektets visioner ska kunna uppnås.
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1. Inledning
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till uppsatsen och innehåller bakgrund,
problemdiskussion, syfte och avgränsningar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Bakgrund
Ett utvecklingsprojekt för samverkan mellan Stockholms tre stora landstingsstyrda sjukhus har
påbörjats i syfte att främja medicintekniska1 innovationer2 inom vården genom ett strategiskt
produktutvecklingsprogram. Samarbetet mellan Danderyds sjukhus AB (DS),
Karolinska Universitetssjukhuset (KS) och Södersjukhuset AB (SÖS) påbörjades under år 2008
genom projektet PUSH (Produktutveckling inom Stockholms Hälso- och Sjukvård).
Innovation och entreprenörskap3 är två närliggande områden som på senare tid fått en vid
utbredning, i och med satsningar på flera håll. Ett antal sektorer genomför innovationsfrämjande
åtgärder samtidigt som forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap växer
kontinuerligt. Ett talande exempel är bl.a. EU-kommissionens utnämning av år 2009 till
innovations- och kreativitetsår (European Year of Creativity and Innovation 2009), vilket även är
något Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) uppmärksammar. Sveriges regering satsar på
entreprenörskap genom att agera uppdragsgivare till organisationer som ska ge ekonomiskt stöd
till utveckling av miljöer som ska verka innovationsfrämjande för produktkommersialisering inom
hälso- och sjukvården.

1

”Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller
i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller
lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada
eller ett funktionshinder, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. kontrollera
befruktning.”
Källa: 2 § SFS 1993:584
2

Zhao definierar innovation enligt följande: “innovation is defined broadly to include new products, new processes,
new services (including new uses of established products, processes and services), new forms of organisation, new
markets, and the development of new skills and human capital.”
Källa: Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation s. 27-28.
3

“Entrepreneurship, in its narrowest sense, involves capturing ideas, converting them into products and, or services and
then building a venture to take the product to market”
Källa: (Johnson, 2001, p. 138) ur Fang Zhao, Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation s. 26.
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Vol. 11 No. 1, 2005 pp. 25-41.
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På Danderyds sjukhus startades för ca fem år sedan ett utvecklingsprojekt för innovationer inom
medicinteknik. Enheten tar till vara på de anställdas idéer, tankar och förslag på mer
behovsanpassade lösningar genom dels förbättringar av befintliga produkter och dels nya
produkter.

Utvecklingen är inriktad på så kallade ”high-practice-produkter” (Se Bilaga A) och sker från idé
via prototyp till patent och CE-märkning. Enheten heter sedan fem år tillbaka DS Innovation
(DSI) och ligger organisatoriskt under den Medicintekniska avdelningen (MTA), med kravet på
sig att vara självförsörjande. Enheter som arbetar med utveckling av Innovationer finns även på
KS respektive SÖS i form av forsknings- och utvecklingsavdelningar (FoU). Det
utvecklingsprojekt (PUSH) som påbörjats under föregående år är i stort utformat av DSI och utgår
till stor del ifrån arbetet med innovationsprocesser vid DS. Nu är förhoppningarna att PUSH ska
startas upp som en gemensam innovationsutvecklingsverksamhet mellan DS, SÖS och KS med
Stockholms läns landsting (SLL) som huvudman och huvudfinansiär. Något beslut om pengar från
SLL är dock ännu inte fattat.4

Flertalet liknande verksamheter har tidigare blommat upp i olika delar av Sverige, men har sedan
av olika anledningar i stor utsträckning skrumpnat ihop till mindre verksamheter alternativt lagts
ner

helt.

Bara

ett

fåtal

av

projekten

har

lett

vidare

till

permanenta

innovationsutvecklingsorganisationer. Det råder en problematik över att få innovationssatsningar
att överleva i längden, då flera olika omständigheter påverkar utvecklingen av dessa satsningar.

En av de aspekter som är förknippade med ett innovationsprojekts förutsättningar för överlevnad
är hur de immateriella rättigheterna eller Intellectual Property Rights (IPR) förvaltas. IPR är ett
gemensamt uttryck för exempelvis rättigheter till bl.a. patent, varumärken och mönsterskydd.
Det finns lagar och förordningar som reglerar huruvida arbetsgivaren eller arbetstagaren har rätt
till patentet för en uppfinning som arbetstagaren kommer på. Det är beroende av flera faktorer
både utifrån arbetstagarens arbetsuppgifter och utifrån facktillhörighet samt karaktären av idén.
Anställda kan vara undantagna att den anställdes idé är arbetsgivarens egendom.

4

Intervju Olle Hillborg Ing. DS, Erik Mårtenson Ing. DS, DS Innovation, 090504.
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1.2 Problemdiskussion
Innovationsutvecklingsarbetet som konstruerats inom DSI på DS är grunden för ett framväxande
samarbete med de avdelningar som arbetar med FoU på SÖS respektive KS. Under år 2008
utarbetade avdelningarna en plan för hur det gemensamma arbetet (PUSH) kan struktureras. I
början av år 2009 skickades förslaget till ansvarig kontaktperson för SLL. Nu avvaktar sjukhusen i
väntan på ett beslut från SLL att satsa på verksamheten, både i form av att ta på sig rollen som
huvudman för samarbetsprojektet PUSH och därmed även gå in med kapital för att finansiera
verksamheten.5

Oklarheter råder över vilken instans som bör vara ägare av de immateriella rättigheterna för
produkter utvecklade via PUSH.6 De flesta IPR-strategier (för hantering av IPR; Intellectual
Property Rights) syftar till att hålla konkurrerande företag på avstånd och strategierna utformas
och används med en bakomliggande vinstdrivande tanke.7 Även om de för PUSH aktuella
sjukhusen drivs i bolagsform eller inte, bedrivs inte innovationsverksamheten hittills med ett
vinstdrivande syfte. Innovationerna ska främja vården och patienternas hälsa men om
innovationsverksamheten samtidigt ska vara självfinansierad eller drivas med vinstintresse återstår
att se. Oavsett om innovationerna förväntas generera vinster för sjukhusen eller ej, behövs
ställning tas i flera frågor, däribland grundfinansiering av samarbetsprojektet och utformning av
IPR-strategier. Ett samarbete (som PUSH) mellan aktörer som hittills löst uppkomna problem lite
olika, ställer krav på att gemensamma riktlinjer tas fram för att synergieffekter ska kunna uppnås.

Strategier för hantering av immaterialrätt, eller IPR, kan ge vägledning för vilka royaltys (från
inkomster relaterade till patenten) som kan vara lämpliga att arbeta med och hur dessa ska
fördelas. Utarbetande av IPR-strategier genomförs av olika organisationer runt om i Sverige, för
att standardisera arbetet med immaterialskydd. SLL saknar implementerade IPR-strategier och
därigenom råder osäkerhet kring hur patent och mönsterskydd ska hanteras. Det handlar både om
att organisera hanterandet av immaterialrätt i kontakten mellan idékläckare och PUSH i samband
med utarbetande av nya projekt, samt kontakten mellan PUSH och näringslivet i samband med
försäljning av immateriella rättigheter.

5
6
7

Intervju Hillborg , Mårtenson, 090504.
ibid.
J Tidd, J Bessant & K Pavitt, Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational
Change, 2nd edn, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2001.
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PUSH står inför att utvecklas till en unik innovationsmotor för innovationer som utgår från
behovsrelaterade8 idéer från vårdpersonal. Vad krävs för att lyckas och vad finns det för fallgropar
att se upp för?

1.3 Syfte
Uppsatsen syftar till att undersöka omständigheter som är centrala för organisatorisk samverkan
inom innovationssystem för utveckling av medicinteknik. Uppsatsens utgångspunkt är utveckling
av ”high-practice-produkter” inom projektet PUSH (Produktutveckling inom Stockholms hälsooch sjukvård).

1.4 Avgränsning
Studien inriktar sig på behovsrelaterad innovationsutveckling där vårdpersonal är idégivare.

8

Behovsrelaterade eller behovsorienterade idéer är sprungna ur ett behov i verksamheten vilket uppmärksammas av
personalen varefter en produkt kan utvecklas utifrån idén.
Källa: DS Innovation, Projektrapport PUSH, Stockholm, 2009-02-09
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2. Teori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Följande avsnitt behandlar teorier om organisatoriska och interorganisatoriska samarbeten.
Gemensamt för dessa teorier är att de beskriver hur dagens organisationer kan utnyttja sin egen
och andras kompetens och vinna synergieffekter genom att arbeta tillsammans i koalitioner, vare
sig det är på kort sikt eller i mer långsiktiga projekt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En förändring har skett inom sjukvården där professionella utövares, klinikers, autonomi minskar
och dessa får mindre inflytande över vilka instrument och apparater som ska köpas in och till
vilket pris. Enskilda individers påverkan på inköp av utrustning utmanas av de omfattande
finansiella kontrollsystem som omgärdar större anskaffningar då sjukhusen har som krav att
upphandla produkter och tjänster som överstiger ett visst värde. Utvecklingen av mer avancerad
medicinsk teknik, bidrar också till att klinikers kunskap inte alltid räcker till när det gäller att veta
vilken utrustning de helst skulle vilja använda i sin yrkesutövning.9

Studier har visat att processen för medicinteknik-innovation domineras av individer från akademin
och eller kliniker.10 Studier från USA11, Storbritannien12 och Danmark13 visar att den drivande
kraften för innovation av medicinteknik främst är innovativa användare.14 Det är utifrån dessa
användares innovationskapital15 som PUSH ska organiseras.

I dagens informations- och kunskapssamhälle har ny teknik fått en allt större betydelse. De
industrisamhällen som har vuxit fram efter den industriella revolutionen har numera kommit att bli
tjänstesamhällen, vilket inbegrips i begrepp som ”den tredje industriella revolutionen”.16 Detta är
tydligt inom sjukvården där IT och medicinsk teknik utnyttjas alltmer. IT integreras med
9

10

11
12

13

14
15

16

J Marceau, “Networks of Innovation, Networks of Production, and Networks of Marketing: Collaboration and
Competition in the Biomedical and Toolmaking Industries in Australia”, Creativity and Innovation management, vol.
8, no. 1, 1999, pp. 20-27.
E Roberts (1988) ‘Technological innovation and medical devices’ in K. Ekelman (ed.) New Medical Devices:
Invention, development and Use. Washington: National Academy Press. ur ibid. pp. 22.
ibid.
B Shaw, (1994) ‘User-supplier links in innovation’ in M Dogson and Rothwell, R, (eds) The Handbook of Industrial
Innovation. Aldershot: Edward Elgar, pp. 275-284. ur Marceau, 1999, s. 22.
P Lotz, (1991) Demand side effects on product innovaton: the case of medical devices. Copenhagen Business School,
institute of Industrial Research. ur Marceau, 1999, s. 22.
Marceau, 1999.
Med innovationskapital avses de vårdanställdas know-how.
Källa: Projektrapport PUSH, 2009-02-09
Schön (2000) s. 435-6 ur Y Hasselberg, T Petersson, Bäste Broder, Nätverk, entreprenörskap och innovation i
svenskt näringsliv. Gidlund, Hedemora, 2006, s. 21.
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medicinteknik, vilket ibland innebär att distinktionen mellan vad som är IT och vad som är
medicinteknik är svår att göra. Denna integration och teknikens snabba utveckling bidrar till att
organisationer måste skaffa sig kunskap om tekniken kontinuerligt, som en del i den dagliga
verksamheten. Detta för att kompetensen inom organisationen inte ska bli inaktuell när
utvecklingen drivs framåt. Information, kunskap och produktion av tjänster spelar en allt större
roll17 och för att kunna utveckla high practice-produkter krävs en samverkan mellan dem som
besitter rätt kompetens vad gäller tekniken, krav på produkten, regelverk osv. Några anledningar
till varför organisationer samarbetar i innovationsprocesser är för att de vill:18

- Minska kostnaden för utveckling av ny teknik eller marknadsetablering
- Minska risken vid teknikutveckling eller marknadsintroduktion
- Vinna skalfördelar i produktion
- Minska tiden för utveckling och kommersialisering av nya produkter

Samarbeten över organisatoriska gränser kan ske på olika sätt och genom olika former av
konstellationer, beroende på vilka aktörer samverkan avser och inom vilket område. Nedan ges en
kort beskrivning av de samverkansformer som är intressanta med hänsyn till den framtida
samverkan mellan storsjukhusen i Stockholm.

2.1 Innovationssystem
Definitionen av innovationssystem är enligt VINNOVA: ”Aktörer inom forskning, näringsliv och
politik/offentlig verksamhet som i samspel genererar, utbyter och använder ny teknik och ny
kunskap för att skapa hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer.”19

En

uppdelning kan göras av innovationssystem i nationella, sektoriella och regionala system.20

Innovationssystem presenterades av Lundvall år 1992 med grundantagandet att lärande och
innovationer finns i hela samhället. År 1993 gjorde Nelson en större studie inom området
innovationssystem. De två framhåller innovationssystem som: ”att ett innovationssystem består av
ett antal element (institutioner) som samspelar med varandra på sådant sätt att det gör skillnad för
hur innovation går till och sprids.”21 Centrum för innovationssystem är inte enskilda
utvecklingsprojekt, utan en syn på samhället som en bas för den integration som ligger till grund
17

Schön ur Hasselberg, Petersson, 2006.
Tidd, Bessant & Pavitt, 2001, s. 198.
19
VINNOVA, Nyckelbegrepp, hämtad 090525 <http://www.vinnova.se/Om-VINNOVA/Nyckelbegrepp>
20
ibid.
21
Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp inom regional utveckling, EO Grafiska AB, Stockholm, 2007, s. 20.
18
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för kontinuerlig innovation och utveckling. Lundvall framhåller tre sätt för lärande, som kan ske i
olika

lärandesteg:

”learning-by-doing”,

”learning-by-using”

och

slutligen

”learning-by-

interacting”.22 Innovation främjas genom kontakt mellan användare och tillverkare, denna kontakt
kan ske mer eller mindre naturligt och rutinmässigt i samspelet mellan de relaterade parterna.
Lundvall gör en distinktion mellan två synsätt på innovationssystem, den smala och den breda
definitionen. Den smala definitionen avgränsar innovationssystem till att det är ”endast
organisationer och institutioner som har till uppgift att söka och utforska, såsom företags
utvecklingsavdelningar, forskningsinstitut och universitet.”23 Den breda definitionen har ett
bredare perspektiv där hela den ekonomiska strukturen och alla de institutioner som arbetar med
lärande, sökande och utforskande påverkar innovationssystemet.
Lundvall framhäver att definitionen för innovationssystem behöver vara ”öppen och flexibel”24,
han betonar några element som är särskilt intressanta:25
- Företagens interna organisation. Enligt Lundvall utvecklas de flesta innovationer inom
företagen. Det är därför viktigt hur väl avdelningarna för ex. produktion, försäljning och FoU
samspelar med varandra.
- Relationen mellan företag. Interorganisatorisk konkurrens är en betydande komponent där
samarbete mellan företag är viktigt både mellan producenter och mellan användare samt även
mellan konkurrerande kunskapsintensiva företag.
- Den offentliga sektorn. Påverkar genom bl.a. sin FoU-politik, sina regelverk och som en stor
kundkraft.
- FoU-systemet. Förutsättningarna för innovation inom FoU påverkas av styrningen av dess
resurser, dess kompetenser och dess organisation.
- Skolsystemet. Här är viktigt att inte bara lära ut goda kunskaper utan även forma sociala
värderingar och attityder.

Vad gäller geografiska avgränsningar av innovationssystem, innefattas flera dimensioner. Det blir
allt viktigare att sikta mot den globala marknaden med sina innovationer för att få genomslag.
Påverkande faktorer som offentlig sektor, FoU samt skolsystemet regleras huvudsakligen på
nationell nivå. För att få ett innovationssystem som delvis bygger på sociala kontakter att

22

Lundvall, National systems of innovation, London, 1992. ur Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp inom
regional utveckling, s. 15.
23
Lundvall, 1992. s. 12 ur Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp inom regional utveckling, s. 15.
24
Lundvall, 1992. s. 13 ur Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp inom regional utveckling, s. 16.
25
Lundvall, 1992. ur Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp inom regional utveckling, s. 16.
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utvecklas optimalt krävs även att de samspelande parterna delar vissa gemensamma normer och
gemensam kultur.26

2.2 Kluster
Klusterteorin kan ses som en utveckling av innovationssystemsteorin. Klusterteorin presenterades
av Porter i en bok år 1990. I inledningen av boken formulerar han frågorna; ”[…] varför blir en
nation hemmabasen för framgångsrika företag inom en given marknad?[…] varför är företag som
finns i ett visst land förmögna att skapa och vidmakthålla konkurrensfördelar inom ett givet
område?”27 Teorin bygger på hans klassiska modell om ”Fem konkurrenskrafter” som han hade
publicerat tio år tidigare; konkurrens mellan företag, köparnas

respektive säljarnas

förhandlingsstyrka, hot från nya aktörer respektive från ersättningsprodukter.28

Klusterteorin bygger sin tes på att innovationer kan utvecklas genom kluster utifrån fyra faktorer:
produktivitetsfaktorförhållanden, efterfrågeförhållanden, relaterade företag och konkurrens.29
Porter beskriver hur dessa faktorer samspelar med varandra likt en diamantmodell, där alla
faktorer påverkar varandra (se Figur F2; i 2.4 Teoretisk referensram).
Produktivitetsfaktorförhållanden. Här påverkar arbetskraftens specificerade kunskaper och
färdigheter, företagets tekniska kunnande och att infrastrukturen passar företagets behov.
Här kan även avsaknad av vissa förhållanden spela en viktig roll för att trigga utvecklingen,
exempelvis har Sveriges kyliga klimat drivit fram utvecklingen av startsäkra bilar inom den
svenska

bilindustrin.

”Nöden

är

uppfinningarnas

moder

brukar

det

heta”.30

Efterfrågeförhållanden. Här påverkar kundernas sofistikerade och krävande önskemål och krav på
produkten. ”Kunder som kräver kvalitet och innovation stimulerar utvecklingen”,31 exempelvis
har svenskarnas höga krav på säkerhet drivit fram Volvo till att under lång tid rankas som en av
värdens säkraste bilar.
Relaterade företag. Här påverkar sofistikerade leverantörer företagets utveckling. Leverantörer
som strävar efter att utveckla sina produkter i syfte att locka företag att köpa av dem påverkar
även
26
27

28

29
30
31

sina

kunders

konkurrenssituation

genom

bättre

arbetsförutsättningar.

ibid.
Porter, The competitive advantage of nations, London, 1990, s. 1, ur Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp
inom regional utveckling, s. 23.
Porter, Competitive Advantage, New York, 1980, ur Regionplane- och trafikkontoret SLL, Begrepp inom regional
utveckling.
ibid.
Porter, 1990, s. 1, ur Regionplane- och trafikkontoret, Begrepp inom regional utveckling, s. 23.
ibid. s. 24.
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exempelvis har den svenska maskinindustrins utveckling av tunga maskiner påverkat den svenska
gruvnäringen positivt.
Konkurrens och rivalitet. Här drivs företagen av konkurrens och rivalitet och pressas att innovera
och utvecklas för att inte gå under. Konkurrenter tenderar att bevaka varandras utveckling och lär
av varandra. Som ännu en liknelse från fordonsindustrin har Volvo och Saab genom åren drivit på
varandras utveckling.32

Kluster är en form av agglomeration, koncentration, av ekonomiska aktiviteter på en särskild plats.
Kluster kan betecknas som en geografisk koncentration av en industri eller regional specialisering
av likartade industrier på en viss plats. I den akademiska litteraturen har det debatterats huruvida
kluster

kontra

storstadsregioner

är

mest

innovationsfrämjande.

Klustrens

industriella

koncentration har ställts gentemot storstadsregioners mer mångfasetterade utbud av olika
akademier, teknologier, kulturer och institutioner och det råder delade meningar om vilken
agglomerationsform som är mest innovationsgynnande.33 Kluster beskrivs som dynamiska platser
med ett koncentrat av kunskapsproduktion, ökande avkastning och innovation.34 Inom klustren
pågår ett intensivt utbyte av know-how, teknisk expertis och affärsinformation, under mer eller
mindre kommersiella former.35 Organisationer och aktörer som tillsammans bildar kluster kan
delas in i sex olika grupper:36 Aktörer inom offentlig verksamhet, Samarbetsorganisationer,
Finansiella aktörer (finansiärer), Industri, Universitet och Media. Klustren består av:

”En koncentration av rivaler, kunder och leverantörer stimulerar effektivitet och
specialisering. […] Geografiskt nära leverantörer är bäst positionerade för återkommande
kontakter med företagen. Sofistikerade kunder på samma plats har de största möjligheterna att
ge information om framväxande behov och ställa krav på service och prestanda utöver det
vanliga. Geografisk koncentration av en viss industri blir en magnet som drar till sig
människor med talang […] Närhet ökar hastigheten i informationsflödet och den takt med
vilken innovationer sprider sig […]”37

32
33

34

35
36
37

Porter, 1990, s. 1, ur Regionplane- och trafikkontoret, Begrepp inom regional utveckling, s. 23
Ö Sölvell, Clusters - Balancing Evolutionary and Constructive Forces, 2nd edn, Ivory Tower Publishers, Stockholm,
2009.
P Krugman, Geography and trade, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1991, ur Ö Sölvell, Clusters - Balancing
Evolutionary and Constructive Forces, 2 nd edn, Ivory Tower Publishers, Stockholm, 2009, s.15.
Sölvell, 2009.
ibid., s.16.
Porter, 1990, s. 157. ur Regionplane- och trafikkontoret, Begrepp inom regional utveckling. s. 25.
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Kluster motiveras av och lever på sin utvecklingsförmåga. Det är viktigt för kluster att i sin interna
utveckling alltid jämföra sig med omgivningen och utveckla sig för att konkurrera på den globala
marknaden (om så är målet). Ett kluster som tenderar att bli introvert riskerar att ta död på sig
självt. ”Jämnmod och inåtvändhet är ofta en förklaring till varför länder förlorar sin
konkurrensfördel. Brist på tryck och utmaningar medför att företag undviker att ständigt utforska
nya kundbehov, nya teknologier och nya processer. […] om rivaliteten sinar och hemmakunderna
blir fogliga eller mindre sofistikerade uppstår en tendens där det lokala klustret blir insulärt, ett
isolerat och inåtblickande system […] Lokala företag, kunder och leverantörer talar endast med
varandra. Ingen erbjuder nya perspektiv”38 För att avsluta liknelserna från fordonsindustrin kan
förhållandena i ovanstående citat ha en stor sanningshalt i orsakerna till den amerikanska
bilindustrins fallande ställning.

Porter tar inte in politik som en egen faktor i sin diamantmodell, han för dock ett resonemang om
att

politiken

genom

det

offentliga

kan

påverkar

de

fyra

faktorerna.

Produktivitetsfaktorförhållanden påverkas genom ekonomiska stöd, kapitalmarknadspolitik eller
utbildnings- och forskningspolitik. Efterfrågeförhållanden påverkas genom beslut om standarder
och produktkrav. Det offentliga är en stor kund i flera branscher och kan påverka mycket genom
att ta ett aktivt kundansvar. Relaterade företag påverkas genom lagar och regleringar av bl.a.
reklam, offentlig upphandling m.m. Konkurrens påverkas genom bl.a. konkurrenslagar,
skattepolitik och andra regleringar som gör att förhållandena skiljer sig mellan olika länder och
regioner.39

2.3 Nätverk
Förbindelser och relationer mellan organisationer, grupper eller individer tar sin form i både
formella och informella nätverk. Förbindelser mellan aktörer bildar tillsammans ett nätverk, vilket
kan grunda sig på geografiskt läge mellan individer eller organisationer eller organisatorisk
tillhörighet alternativt social kontext. Ju mer komplex en organisation eller arbetsuppgift blir,
desto större blir behovet av att utnyttja kompetensen i ett nätverk. Ofta är det omöjligt för en
enskild individ att ensam lösa en uppgift och betydelsen av personliga nätverk har ökat dels i
arbetslivet men även i privatlivet. Med utgångspunkt i Robert Putnams analys av innovativa
regioner i norra Italien, har en nätverksdiskurs vuxit fram, vilken framhåller vikten av nätverk och
socialt kapital för innovation och uthållig tillväxt.40
38

Porter, 1990, s. 170. ur Regionplane- och trafikkontoret, Begrepp inom regional utveckling. s. 26.
Porter, 1990, s. 170. ur Regionplane- och trafikkontoret, Begrepp inom regional utveckling. s. 27.
40
Hasselberg, Petersson, 2006, s. 45.
39
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Inom organisationssociologin definieras nätverksrelationer som en utbytesrelation mellan
personer, vilken bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan de ingående parterna.
Utbytesrelationen är frivillig och varar en tid, men utan att vara hierarkisk. Utbytet mellan aktörer
är en av grunderna i ett nätverk och förlagan till detta utbyte har diskuterats av Marcel Mauss i
dennes verk Gåvan.41 Med hjälp av gåvologiken fördelas makt mellan aktörer och ett
beroendeförhållande skapas när en aktör genom en prestation, en gåva, samtidigt framkallar en
förväntan på en motprestation. Gåvan är i sig en frivillig handling, men på samma gång
reproduceras sociala konstruktioner och maktförhållanden förstärks.
Det förtroende, eller trust, som nätverksrelationen bygger på kan antingen ta formen av personligt
förtroende eller systemförtroende.42 Personligt förtroende är en förutsättning för en fungerande
gåvologik, samtidigt som förtroendet bidrar till en viss förutsägbarhet inom nätverksrelationen.
Aktörerna investerar såväl ekonomiskt som socialt kapital43 under tiden som nätverksrelationen
byggs upp, varför en relation som visar på förutsägbara reaktioner från motparten inger förtroende
till deltagande aktörer. Detta gynnar relationen då aktörerna vågar investera i relationen på nytt
och den förstärks. Systemförtroende utgår till skillnad från personligt förtroende, ifrån den
förutsägbarhet som är förknippat med samhälleliga institutioner. Till exempel förväntas en person
med ett legitimationsyrke, agera utifrån sin yrkesroll och inte utifrån individuella preferenser.
Systemförtroendet är högt i ett institutionaliserat samhälle, på grund av att det finns normer och
lagar som i händelse av överträdelser medför särskilda sanktioner.44
Hierarki och nätverk
De relationella förbindelserna mellan aktörer i ett nätverk, eller inom ett partnerskap, kan anta två
olika former. Dessa är äkta och strukturella nätverk, där det senare är synonymt med hierarki,
vilket ofta beskrivs som nätverkets motpol. Äkta nätverk innebär att alla ingående enheter har en
relation, kontakt med varandra och en verklig struktur finns egentligen inte. Ingen enhet, eller
aktör har i någon egentlig mening mer makt än någon annan. Strukturella nätverk är hierarkiska
såtillvida att någon eller några enheter besitter mer makt och/eller kontroll än andra.
Karakteristiskt för ett strukturellt nätverk är att alla enheter inte har någon direkt kontakt med
varandra, utan med en samordnare, som förmedlar kontakten och fungerar som ledare för
nätverket. På det viset är antalet relationer/förbindelser betydligt färre i denna nätverksform.45
41
42
43
44
45

M Mauss (1925:1997) ur Hasselberg, Petersson, 2006, s.45.
Hasselberg, Petersson, 2006, s.52.
Socialt kapital kan definieras som kontakter och förbindelser. Källa: Bordieu ur ibid. s.55.
Hasselberg, Petersson, 2006, s. 54.
B Abrahamsson, J A Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005.
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Aktörer, resurser, aktiviteter
Inom ett nätverk pågår en ständig interaktion mellan aktörer vilket skapar bindningar som
förstärker nätverket i fråga. Bindningar uppkommer efter det att vissa anpassningar har skett
mellan respektive aktörer. Sådana bindningar kan i sin tur delas in i sociala, tekniska, ekonomiska,
juridiska och administrativa bindningar. Dessa band mellan aktörer är inte oberoende av varandra
utan många gånger sammanlänkade genom att de berör aktiviteter som omfattar flera olika typer
av bindningar. Till exempel får ofta anpassningar av teknologi följder för de sociala banden
mellan organisationer. Genom interaktion mellan organisationer skapas således ett ömsesidigt
beroende mellan organisationerna där aktiviteter inom nätverkets delar påverkar varandra. Även
enstaka individers personliga förbindelser påverkar och binder ihop organisationer. 46

Nätverksrelationer kan inkludera ett varierande antal enheter, vilket skapar både möjligheter och
hinder beroende på relationerna inom och till respektive nätverk. För de organisationer som
inkluderas öppnas möjligheter att tillsammans skapa nya förutsättningar och villkor för den
bransch organisationerna verkar inom. Inom nätverksperspektivet47 spelar aktörer, resurser samt
aktiviteter en avgörande roll för hur samverkan mellan organisationer tar sig uttryck. När
organisationer utför aktiviteter som berör andra aktörer fördjupas relationer mellan
organisationerna och genom interaktionen aktörer emellan kan nätverket utökas och/eller
förändras. Nätverksperspektivets syn på nätverket innebär att varje ingående enhets (aktörs) plats
och roll i nätet skiljer sig från de övrigas då aktörer ofta är involverade i flera samarbeten och
nätverk parallellt beroende på den aktuella situationen. Aktörer, aktiviteter och resurser bildar var
för sig skilda nätverk; aktörs-, aktivitets- och resursnätverk, vilka flätas samman och påverkar
varandra. Gränserna för nätverkets omfattning är således flytande och behöver inte uppfattas på
samma sätt av nätverkets aktörer eftersom deras respektive nätverk kan se ytterst olika ut.
Karaktäristiskt för nätverket är den form av kollektivt handlande som sker genom aktörernas
samverkan inom nätverket, utan att aktörerna för den skull måste ha gemensamma mål.
Utmärkande för nätverken är även hur de ”skapas ur historien och modifieras genom
interaktionen”48. Nätverksaktörer är inte isolerade enheter utan verkar i och
påverkas av det sammanhang de befinner sig i.49

46

N Brunsson, I Hägg, Marknadens Makt, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Stockholm, 1994.
ibid.
48
ibid. s. 93.
49
ibid.
47
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2.4 Teoretisk referensram

Innovationssystem, kluster och nätverk är tre teorier som beskriver omständigheter som är
relaterade till varandra. De är inriktade både intra- och interorganisatoriskt på dels relationer och
samspel mellan personer, och dels organisering av samarbeten, samt dels hur både interna och
utomstående faktorer påverkar interaktionen.
De som arbetar inom den svenska medicintekniska branschen är en inte allt för stor krets, där
flertalet är engagerade inom flera regionala eller nationella samarbeten. Därför passar
samverkansteorier

bra

att

utgå

från

som

teoretisk

referensram

vid

belysning

av

innovationspåverkande omständigheter i studien.
Innovationssystemteorin är den grundläggande teori som beskriver den övergripande
samverkansorganiseringen

och

hur

den

påverkas

av

yttre

samhällsfaktorer.

I studien betraktas både den interna organisationens uppbyggnad och hur samverkan sker genom
interorganisatoriska relationer. I figuren nedan illustreras påverkan genom samhällsfaktorer som;
kopplingen till offentlig sektor, satsningar inom FoU-systemet samt uppbyggnad av skolsystemet.
Offentlig sektor

FoU-systemet
Intern organisation
Interorganisatorisk
relation

Skolsystemet
Figur 1: Begreppsapparat för Innovationssystem.

Utanför innovationssystemets begreppsapparat finns lärandestegen relaterad till i studien genom
kopplingar till faserna; ”learning-by-doing”, ”learning-by-using” och”learning-by-interacting”.
Klusterteorin bygger på innovationsteorin och Porters fem konkurrenskrafter. Den behandlar
innovationsfrämjande omständigheter som i olika grad påverkar förutsättningarna för
medicinteknisk utveckling. Den inriktar sig på utveckling av organisering och organisatorisk
samverkan utifrån fyra perspektiv som alla kan relaterar till varandra och som kan relateras till
studieobjektet.
Produktivitetsfaktorförhållanden inbegriper faktorer som påverkar bl.a. dels förhållanden för
innovation på sjukhus och dels innovationssystemsknuten samverkan. Efterfrågeförhållanden
inbegriper bl.a. sjukvårdens olika aktörers krav på förbättring och utveckling inom vårdsektorn.
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Relaterade företag inbegriper ur ett vårdperspektiv tillverkare och leverantörer. Ur ett
innovationsperspektiv inbegrips även bl.a. andra innovationssystem, entreprenörskontakter och
finansiärer. Konkurrens och rivalitet inbegriper trycket på sjukvården att utvecklas, både ur ett
vårdperspektiv och även personalpolitiskt sätter konkurrensen krav på utveckling och ger även
möjligheter att utvecklas ihop med eller tack vare andra sjukvårdsinstanser.
Konkurrens
& Rivalitet
Produktivitetsfaktorförhållanden

Efterfrågeförhållanden
Relaterade
organisationer

Figur 2: Begreppsapparat för Kluster, utifrån Porters Diamant (1990)50

Nätverksteorin ger perspektiv som är applicerbara på innovativa nätverk. Aktörer, resurser och
aktiviteter spelar alla en viktig roll för att främja eller utveckla varandra. Det finns skilda nätverk
för respektive av dessa, det är centralt för utvecklingen att dess nätverk flätas samman. De
medicintekniska innovationsverksamheterna i Sverige består av ett begränsat antal aktörer som i
stort sett känner eller åtminstone känner till varandra. De arbetar utifrån liknande behov av
resurser, i from av bl.a. kunskap, kapital och teknik. Aktiviteter äger rum som bl.a. regionala och
nationella branschträffar, för att förena och knyta samman.
Nätverken utvecklas parallellt både formellt och informellt, vilket symboliseras nedan av att
aktörer, resurser och aktiviteter är sammanfogade med heldraget respektive prickat streck.
Aktörer

Resurser

Aktiviteter

Figur 3: Begreppsapparat för Nätverksteori

50

Porter, 1990. ur Regionplane- och trafikkontoret, Begrepp inom regional utveckling. s. 24.
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3. Metod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detta kapitel beskriver hur vi gått tillväga för att arbeta fram denna uppsats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Ansats
Studiens upplägg bygger på ett semideduktivt tillvägagångssätt, där den utifrån ett deduktivt
synsätt utgår från befintliga teorier och där sedan den insamlade empirin på ett induktivt sätt ligger
till grund för att framhålla och vidga delar av teorierna.
Studien bygger en kvalitativ analys av kvalitativa data. Insamlandet av data har för att värna
studiens tillförlitlighet utförts genom tillämpning av metodologisk triangulering51 respektive
datatriangulering52. Metodologisk triangulering på så vis att data har insamlats genom främst
intervjuer och skriftlig data, i form av dels tidigare studier (främst som primärdata) samt dels
sekundärdata (i form av exempelvis elektroniska informationssidor). Datatriangulering har utförts
genom att informanter för intervjuerna valts ut från tre differentierade kategorier; interna
nätverket, relaterade kontakter samt externa källor. Denna insamlingsmetodik ger en bred
insamlingsgrund, i syfte att samla kunskaper, erfarenheter och reflektioner från flera synvinklar
om centrala omständigheterna för innovationsutveckling och innovationssystem.

3.2 Insamling av data
För att inhämta fakta kring centrala omständigheter för organisatorisk samverkan inom
innovationssystem har kvalitativ metod används för insamling av data, både under intervjuer och
vid studering av skriftlig data. Insamling och analys av data har skett iterativt med en arbetsgång
som således tillåtigt fördjupning av relevant teori och vidare sökning efter betydelsefull data
vartefter arbetet fortskridit. En viss anpassning av teorival och sökande efter data gentemot
varandra har gjorts vartefter nya insikter och intressanta frågeställningar tillkommit och nya
tankebanor möjliggjorts.
Det kvalitativa upplägget för intervjuer har även valts utifrån fördelen med möjligheten till
direkta följdfrågor i samband med intervjuerna samt fördelen att först ha träffat informanten för att
sedan kunna återkomma med ytterligare frågor.
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3.2.1 Strukturering av intervjuer
Insamling av data har genom datatriangulering skett i tre steg genom kontakt med tre olika
urvalsgrupper; interna nätverket, relaterade kontakter samt externa källor. Personer att intervjua
valdes bl.a. genom urval från listan av relaterade kontakter som på ett eller annat sätt var kopplade
till PUSH. Kontakt har även tagits med programansvarig för programmet Medicinteknisk
ekonom53, som genom snöbollsmetoden54 gav upphov till kontakt med personer med insyn i
ämnesområdet innovationsutveckling inom medicinsk teknik. Vi har även gått igenom kontakter
vi haft i tidigare uppsatsarbeten och avvägt vilka som kan passa som intervjupersoner även för
detta arbete. Dessa personer har arbetat inom medicinteknikbranschen såväl som med
innovationsarbeten och besitter därför högst troligen intressanta kunskaper och erfarenheter. Vid
intervjuerna har även tips på personer som informanten anser kan vara intressanta kontakter för
studien eftersträvats.
3.2.1.1 Interna nätverket

Till den interna urvalsgruppen bestående av personer från det interna nätverket (se Bilaga B I)
räknas kontaktpersoner för de olika avdelningarna som arbetar med utveckling av medicinsk
teknik på de involverade sjukhusen i Stockholms län. Avdelningarna är en del av samarbetet
PUSH (DS Innovation på DS, Forsknings och Utvecklingsavdelningen (FoU) på SÖS respektive
KS). Kontaktpersoner för den ansvariga samordningsavdelningen på SLL inräknas också i den
interna urvalsgruppen. Personerna har valts ut genom ett subjektivt urval55 utifrån deras
inblandning i PUSH. Dessa personer har även genom snöbollseffekten fungerat som dörröppnare
för ytterligare kontakter till båda de andra urvalsgrupperna.
Vid intervjuerna med den interna urvalsgruppen användes främst öppna semistrukturerade frågor
med möjlighet till följdfrågor (se Bilaga C I). Tillräckligt öppna för att få informanterna att känna
sig fri att ge uttömmande svar, men samtidigt tillräckligt semistrukturerade för att kunna leda
samtalen in på de olika områden som önskades behandlas under intervjuerna. I samtalen med den
interna gruppen var det främsta målet att få en uppfattning om deras bild av samarbetet. Därför
läts informanterna i stor utsträckning inledningsvis styra in samtalen, i syfte att i större
utsträckning få beskrivningar av de delar av samarbetet som de ansåg intressantast.
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3.2.1.2 Relaterade kontakter

Till den relaterade urvalsgruppen har vi valt personer ur det externa nätverket runt PUSH (se
Bilaga B II). Dessa personer har under någon fas varit involverade i utvecklingen av PUSH,
antingen

som

sakkunniga på sitt

område

eller som

samarbetspartner för enskilda

innovationsprojekt. Personerna har valts ut för att ge en bild av PUSH från sidan av verksamheten
och för att få en bred bild av den närmaste omvärlden runt samarbetet PUSH. Dessa personer har
främst valts ut genom subjektivt urval, men även genom snöbollseffekt från tidigare informanter,
utifrån kriterierna att de i sin yrkesroll bör ha kunskap och erfarenheter om hur PUSH kan
vidareutvecklas som innovationssystem.
Vid intervjuer med personer ur den relaterade urvalsgruppen formulerades intervjufrågorna mer
personligt utifrån vilka kompetensområden som respektive informant var mer inriktad på (se
Bilaga C II). Efter en inledande beskrivning av studiens bakgrund ställdes öppna
semistrukturerade frågor för att få informanten att kunna svara med öppna uttömmande svar. Detta
i syfte att inte ruta in informanten för mycket i vår begreppsvärld utan främja svar från
informanten utifrån dennes kunskapsområde. Senare delen av intervjuerna fokuserade mer på
öppna semistrukturerade följdfrågor och förberedda semistrukturerade frågor, i syfte att
avslutningsvis erhålla informantens uppfattning om frågor formulerade utifrån tidigare intervjuer.
3.2.1.3 Externa källor

Slutligen har en extern urvalsgrupp valts ut genom subjektivt urval, men även genom
snöbollseffekt från tidigare informanter, utifrån kriterierna att de antingen besitter specifika
sakkunskaper som är intressanta för PUSH utan att de varit involverad i PUSH i någon större
utsträckning, eller att de har ett kontaktnät som är av stort intresse för studien (se Bilaga B III).
Vid intervjuer med personer ur den externa urvalsgruppen formulerades intervjufrågorna mer
personligt utifrån vilka kompetensområden som respektive informant var mer inriktad på (se
Bilaga C III). Intervjuerna inleddes på samma sätt som intervjuerna med den relaterade
urvalsgruppen. Senare delen av intervjuerna fokuserades nästan uteslutande på att ställa
semistrukturerade följdfrågor och förberedda semistrukturerade frågor. Avslutningsvis söktes
informanternas uppfattning om frågor formulerade utifrån tidigare intervjuer i syfte att inhämta
kortare svar på konkreta frågor.
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Metod
3.2.2 Studie av skriftliga källor

Studier av tidigare forskning och övriga skriftliga källor har inriktats på faktakunskapsinhämtning.
Tidigare forskning har studerats för att koppla studien till en bredare informationsgrund.
Faktalitteratur har främst studerats för de olika sakkunskapsområden som studien belyser, ex.
innovationer och immaterialrätt. Elektroniska informationssidor har studerats dels som
komplement till intervjuer och dels för att göra jämförelser mellan tidigare forskning och nutida
källor. Studier av skriftliga källor har utförts i syfte att både bredda och fördjupa kunskapsnivån i
studien.
3.2.3 Litteraturstudie
Litteraturstudien har genomförts iterativt där insamling och urval av teorier skett löpande genom
studien. Flertalet samarbetsrelaterade teorier har inspekterats för att sålla ut de teorier det utifrån
empirin finns fog för att inkludera i studien. Valet av slutgiltiga teorier har grundats på hur väl de
kopplar till de omständigheter och begrepp som förekommit på ett centralt sätt i empirin.

3.3 Tillvägagångssätt för analys
Studiens samlade empiri har analyserats semikvalitativt (se Figur F4) i två steg där första fasen
genomförts genom en sållningsmetodik där konceptualisering tillämpats för att identifiera de
centrala omständigheter i empirin som ligger i linje med syftet och som återfunnits inom teorierna.
I den andra fasen gjordes en innehållsanalys56, genom att kategorisera beskrivna omständigheter
samt analysera deras frekvens och hur de förhåller sig till varandra. Slutligen presenteras analyser
av de intressanta omständigheter som uppmärksammats i studien.
Semikvalitativ Analys

Syfte

Innehållsanalys

Slutsatser

Empiri

Teori
Figur 4; Sållningsmetodiksmodell för studiens kvalitativa analys.
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3.4 Kritik
3.4.1 Relevans
Vid intervjuer med de olika urvalsgrupperna har lite olika frågeställningar prioriterats beroende på
vilken grupp som intervjuats. Inledningsvis har frågorna varit öppna och ställts i syfte att skapa en
förförståelse för ämnet och respektive informants perspektiv på PUSH och samverkansprojektet.
Övriga frågor har formulerats lite mer precist för att få en helhetsbild av PUSH och se hur väl de
olika informanternas bild stämmer överens respektive skiljer sig åt. Under arbetets gång i takt med
att fördjupad ämneskunskap erhållits, har frågor till informanter kunnat ställas som inte varit
möjliga i början av arbetet, vilket gör att en del frågor bara kunnat ställas vid senare intervjuer.

3.4.2 Trovärdighet
Hur trovärdigheten påverkas av att de intervjuer som har genomförts varit semistrukturerade kan
diskuteras. En alltför strikt intervjumodell hade inte möjliggjort de öppna diskussioner som
eftersträvades kring ämnen som var särskilt intressanta utifrån respektive informants befattning
och erfarenhet. Däremot medför denna metod att informanternas svar varit nödvändiga att tolka i
en vidare utsträckning än om frågeställningarna varit mer precisa och intervjuerna inte haft samma
karaktär av ett samtal som i denna studie. Det föremål för tolkning som informanternas svar utgör,
medför således att eventuella missförstånd kan uppstå. Till den diskussionen hör även risken att
interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade påverkar följdfrågor och eventuell
omstrukturering av den resterande intervjun beroende på vilken information som framkommer vid
intervjutillfället. Då är risken att lite olika information kommer fram ur de olika intervjuerna, men
denna aspekt bedöms inte ha haft alltför negativ inverkan på studien.

Immaterialrätt
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4. Immaterialrätt, avtal och regelverk som påverkar medicinteknisk innovation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedan följer en inledning till avsnittet om immaterialrätt. Denna bakgrund följs av en beskrivning
av immaterialrätten (IPR) och hur organisationer förvaltar sitt intellektuella kapital och nyttjar
detta som ett strategiskt konkurrensmedel. IPR-strategier och regelverk som på olika sätt inverkar
på innovation av medicinteknik får sedan avsluta avsnittet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Immaterialrätt
Oavsett vilken slags innovationsverksamhet en organisation bedriver kommer en övergripande
fråga att vara hur man som organisation ska kunna upprätthålla en konkurrenskraft genom
innovation och därigenom överleva och växa. Det är en utmaning även för ”non-profit
organizations”57.

Även om konkurrensförhållandena mellan PUSH och eventuella konkurrenter skiljer sig från
konkurrensen mellan t.ex. två medicintekniska företag, går det inte att bortse från
immaterialrättens betydelse. Beroende på om en framtida samarbetsorganisation inom SLL ska
drivas i vinstsyfte eller främst i syfte att gagna vården, kommer organisationen att ställas inför en
rad frågor angående immateriella rättigheter.

Immaterialrätten omfattar patent, mönsterskydd (designskydd), varumärkesskydd och upphovsrätt
(copyright). Nedan förklaras dessa begrepp kort, med undantag för upphovsrätten som inte
bedöms av särskilt stor vikt för innovationer av high practice-produkter inom sjukvården.
4.1.1 Mönsterskydd (Designskydd)
Mönsterskydd avser en produkts utseende eller form och skyddar således designen eller
formgivningen av en produkt.58 Det finns två olika slags europeiska mönsterskydd, där det ena är
ett oregistrerat skydd som enbart täcker kopiering och gäller i tre år från att produkten för första
gången presenteras inom Europas marknad. Det andra skyddet, registrerat skydd, avser all
användning av mönstret och gäller under en femårsperiod från och med ansökningsdagen. Ett
registrerat skydd kan efter dessa fem år förlängas under en femårsperiod åt gången och ge ett
57
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längsta skydd i tjugofem år.59 För produkter av enklare karaktär kan det vara ekonomiskt lönsamt
att endast mönsterskydda respektive produkt istället för att söka patent.
4.1.2 Patent
Ett patent är en form av rättsligt skydd för uppfinningar och tekniska lösningar. Patentet avser
tillverkning och försäljning inom en viss tidsperiod och inom ett geografiskt område. En idés
utformning och användning går att patentera, vilket gör att metoder och inte enbart produkter kan
skyddas med hjälp av patent.60 Däremot går det inte att patentera medicinska metoder, vilket
inkluderar diagnostisk-, kirurgisk- och terapeutisk behandling, men tekniken som möjliggör
respektive diagnos eller behandling kan således patenteras.61 För att en innovation eller uppfinning
ska kunna patenteras måste det finnas en viss uppfinningshöjd, vilket innebär att om en person
som i sitt yrkesutövande finner uppfinningen som självklar, saknas det uppfinningshöjd.
Uppfinningen måste även ha en industriell tillämpbarhet och ett nyhetsvärde, varför det är viktigt
med sekretessen innan en patentansökan lämnats in.

Patentera kontra avstå
För att det ska löna sig att ansöka om patent för en uppfinning måste patentvillkoren skrivas på ett
sätt som möjliggör bevisning av eventuella patentintrång utifall att en rättstvist skulle uppstå.
Möjligheten att upptäcka patentintrång är av betydelse då patentkostnaden annars kan användas
till något annat ändamål. Patentansökning måste även vara motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv,
då det kan vara dyrt att ansöka om och skriva patent. I valet om att ansöka om patent måste hänsyn
tas till om ett liknande patent redan finns, produktens livscykel, om det finns några konkurrenter,
risken att en patenttvist skulle kunna uppstå och framförallt om patentsökaren har råd att ansöka
och eventuellt försvara sig i en tvist. För enskilda innovatörer och småföretagare kan det vara svårt
att vinna patenttvister på grund av det ekonomiska underläge dessa befinner sig i gentemot större
konkurrenter.62

Till beslutet om patentansökan hör även valet att inte ansöka om ett patent, eller som tidigare
nämnts, förstöra patenterbarheten. Om en innovation offentliggörs innan patentansökan har
lämnats in har ingen, inte heller innovatören själv, rätt att ansöka om ensamrätt för denna
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innovation.63 Innan ett patent söks gäller det att veta varför det söks och vad det innebär för den
sökande. Att fullfölja en patentansökan innebär alltid kostnader, medan intäkter från en patenterad
produkt aldrig är garanterade. I en del fall lönar det sig inte att söka patent, medan det i andra fall
är ett måste. För att kunna sälja en produkt måste säljaren äga rättigheterna till den.64 Det kan vara
lönsamt att ansöka så sent som möjligt, men det är även viktigt att söka patent innan utomstående
uppköpare, tillverkare eller användare får kännedom om idéerna.65

Strategier för patentering
Patentstrategier

kan

skilja

sig

åt

beroende

på

uppfinningens

karaktär

och

vilken

konkurrenssituation som råder. Patent kan skrivas för att möta eller hindra konkurrens, sk. patent
strategies eller counter-patent strategies. Exempel på patentstrategier för tekniska innovationer är:
Ad hoc blocking (Single patent or Multiple patenting), Strategic patent searching, blanketing
(flooding), Fencing, Surrounding, Combination. Dessa strategier visar på olika sätt att t.ex. bygga
upp en patentportfolio med flera små patent kring en produkt, där olika applikationer patenteras
och gör det svårt för konkurrenter att utmana patentägaren. Ett strategiskt patent utestänger
konkurrenter från ett visst område och innebär att kostnaderna för att uppfinna runt patentet är så
höga att konkurrensen ofta hålls på avstånd eller uteblir.66

Traditionellt sett brukar attityden bland ingenjörer vara att patentansökan endast bör göras i de fall
en innovation har högteknologisk kvalitet. Innovationer av mindre teknologisk karaktär har en
tendens att anses bagatellartade med följden att patentansökan uteblir. Bland innovatörer och
mindre företag finns även en tro på att ett enda bra patent är tillräckligt för att skydda en ny
verksamhet. Detta i kombination med knappa resurser för arbete med patent och otillräckligt
uppmärksammande av patentering från ledningshåll, kan resultera i att uppföljning av patent
uteblir och möjligheten att bygga upp en stark patentportfolio försvåras.67
4.1.3 Varumärkesskydd
Skydd av ett varumärke innebär att produkter eller tjänsters särskiljande egenskaper skyddas. Det
är dessa egenskaper som gör det möjligt att skilja en produkt från en annan, genom t.ex. grafiska
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symboler, ord, siffror eller produkten själv och dess utseende.68 Ett starkt varumärke betraktas
allmänt som en konkurrensfördel.
4.1.4 Avtalsrätt
Vid utvecklingen och produktifieringen av idéer involveras flera aktörer under processens gång.
För att ha möjlighet att visa idéer eller prototyper för potentiella finansiärer eller vid rådgivning
och kontakt med prototyptillverkare, kan olika avtal vara ett sätt att reducera risken att en idé stjäls
och även möjliggöra samverkan mellan flera olika parter. Dessa avtal beskrivs närmre i bilaga F:1

4.2 IPR-strategi
IPR betraktas idag som ett konkurrensmedel som organisationer är måna om att förvalta för att
stärka sin position gentemot konkurrenter.69 Hur man agerar för att skydda sina idéer och
produkter och hur man vidareutvecklar dessa är strategiska beslut som måste fattas, helst i ett
tidigt skede av en innovationsprocess.70 Beroende på vad organisationen avser skydda skiljer sig
möjligheterna och därmed fördelarna och nackdelarna åt, mellan olika typer av immaterialrättsligt
skydd. En första fråga att ställa sig kan vara om man överhuvudtaget ska skydda en befintlig
produkt eller idé. En avvägning kan exempelvis vara om ansökan av mönsterskydd gentemot
patentansökan. Har organisationen råd att söka patent? Är det ekonomiskt försvarbart att inte
ansöka och sedan hamna i en situation där man måste ta en patentstrid om någon annan hävdar att
de äger patenträttigheterna? Alternativet är att inte ge sig in i en sådan tvist och istället släppa
produkten/idén. Väljer organisationen att ansöka om patent finns det strategier för hur man ska gå
tillväga, vilket beskrivits tidigare i stycket Strategier för patentering.

En del inom IPR-strategi är hantering och fördelning av royaltyintäkter. Även valet att förstöra en
innovations patenterbarhet finns. Det är möjligt att förstöra patenterbarheten genom att
offentliggöra en uppfinning innan en ansökan lämnats in. Ingen kan då få ensamrätt på
uppfinningen och det gäller även uppfinnaren själv.71

I en genomgång av patentstrategier från SUF (Svenska Uppfinnareföreningen) finner man att för
enkla produkter samt produkter vars livslängd (produktlivscykel) är kort bör man utesluta
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patentering och istället arbeta med licensförhandlingar och minimiroyalty. Vikten av att ta fram en
patentstrategi så tidigt som möjligt i innovationsprocessen framhålls även i rapporten.72

För att kunna licensiera rättigheter måste man äga rättigheterna, vilket medför att t.ex. mönstereller patentskydd krävs innan en försäljning kan bli aktuell. Vid en försäljning av licenser krävs ett
väl definierat patentskydd. SUF:s genomgång av strategier för IPR visar att vid utveckling av
produkter i egen regi, bör patent sökas så sent som möjligt, helst när det finns en kund eller
underleverantör.73 Vikten av att avvakta med patentsökning så långt tid som möjligt, men
samtidigt hinna före konkurrenter framhålls även av Kaj Mickos, professor i innovationsteknik vid
Mälardalens högskola. Ett patent medför med all säkerhet kostnader, medan intäkter är vad
patentet förhoppningsvis ska generera. Han påpekar även att patentering är ”en ekonomisk,
strategisk åtgärd som man tar till för att manövrera in sig i ett affärsläge”.74

4.3 Betydelsen av IPR-strategi
Immaterialrätt

(IPR;

Intellectual

Property

Rights)

har

en

betydande

påverkan

på

innovationsarbetet. Oavsett hur själva innovationsutvecklingen är organiserad är frågor om
immaterialrätt viktiga att ha kunskap om och det är betydelsefullt att det behandlas på ett medvetet
sätt. För att detta ska fungera smidigt och i det kontinuerliga arbetet är grundläggande strategier
för arbetet med immaterialrätt en bra hjälp. Granstrand framhåller vikten av att ha en IPR-strategi
och/eller patentpolicy som en integrerad del i affärsplanen. En fråga som ofta ställs i
affärsanalys/marknadsöversikt är vad som är företagets/organisationens unika kompetens.
Däremot är det inte lika vanligt att diskutera hur denna kompetens ska kunna skyddas, vilket är en
del i IPR-strategin.75 Som en del i de organisatoriska svårigheter som ett samverkansprojekt för
innovation medför, följer de frågeställningar som rör IPR. Dessa frågor rör exempelvis vem som
ska äga respektive stå för risken under innovationsprocessen och ta del av eventuell framtida vinst.
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4.4 Uppfinnaravtalet, LAU och Lärarundantaget
Enligt Uppfinnaravtalet och LAU, lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar,
regleras arbetsgivarens rätt till anställdas uppfinningar. För arbetsgivarens rätt till uppfinning ska
skälig ekonomisk kompensation utgå till arbetstagaren, utöver dennes lön.76

4.4.1 Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar (Uppfinnaravtalet)
Uppfinnaravtalet är ett avtal gällande arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar. Det är en
del i kollektivavtalet och omfattar anställda med facklig anslutning. För de som inte är
fackanslutna eller de vars arbetsgivare och fackförbund inte ingått avtal (uppfinnaravtalet) med
varandra, gäller LAU.

Enligt Uppfinnaravtalet ska hela rätten till en uppfinning tillfalla

arbetsgivaren, vilket inte behöver vara fallet enligt LAU. Oavsett om anställda omfattas av
kollektivavtal (och därmed uppfinnaravtalet) eller ej, är lagen om skälig ersättning tvingande och
gäller då arbetsgivaren övertar rätten till anställdas uppfinningar.77

4.4.2 Lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU)
LAU är i huvudsak dispositiv, med vilket menas att berörda parter genom avtal i princip får
reglera de frågor som behandlas i lagen, som de själva vill. Lagen säger att rätten till arbetstagares
uppfinningar kan tillfalla arbetsgivaren antingen genom förvärv av hela uppfinningen, en enkel
licens eller genom en optionsrätt.78 Enligt LAU måste arbetstagare anmäla gjord uppfinning till
arbetsgivare utan dröjsmål.79 När arbetsgivaren delgivits kännedom om uppfinningen har denne
fyra månader på sig att besluta om eventuellt förvärv av rätten till uppfinningen.80 Under tiden
gäller sekretess om uppfinningen från arbetsgivarens och uppfinnarens sida.81 Beroende på
uppfinningens koppling till anställningsförhållandet, kan uppfinningar kategoriseras som A-, B-,
eller C-uppfinningar. Uppfinningens tillhörighet (A, B eller C) avgör vilken rätt till uppfinningen
arbetstagaren respektive arbetsgivaren har.
A-uppfinning avser forskningsuppfinningar eller andra tjänsteuppfinningar, som tillkommer
genom den anställdes vardagliga arbetsuppgifter, där det ingår i anställningen att forska eller
uppfinna. För en forskningsuppfinning gäller att arbetsgivaren får ensamrätt till uppfinningen.
76

Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, SFS nr: 1949:345, 6 §.
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B-uppfinning klassas som övriga uppfinningar och avser de uppfinningar som tillkommer inom
ramen för arbetsgivarens verksamhetsområde, men där uppfinningen inte är direkt kopplad till den
anställdes arbetsuppgifter. I dessa fall kan arbetsgivaren få en licens eller optionsrätt till avtal om
förvärv, men rätten till uppfinningen övergår inte direkt till arbetsgivaren, vilket är fallet för Auppfinningar.

C-uppfinning är uppfinningar som inte passar in i kriterierna för vare sig A- eller B-uppfinning,
när uppfinningen inte har ett samband med anställningen men är tillämpbar inom arbetsgivarens
verksamhetsområde. För C-uppfinningar har arbetsgivaren endast optionsrätt om avtal att förvärva
uppfinningen, men arbetstagaren förfogar fritt över sin uppfinning.82

4.4.3 Lärarundantaget
Undantaget innebär ett avsteg från LAU och kollektivavtalet och omfattar anställda och
verksamma vid universitet och högskolor. Lärarundantaget regleras i lag 1949:34583 och innebär
att anställda vid undervisningsväsendet som gör patenterbara uppfinningar inte ska ses som
arbetstagare i lagens mening. Det innebär att forskare, lärare och doktorander själva äger
patenträtten till de uppfinningar eller upptäckter som de gör inom anställningen.84 Däremot kan
dessa personer förhandla bort rättigheterna t.ex. till forskningsfinansiärer. Vid en eventuell
kommersialisering av forskningsresultat är det därför avgörande att fastställa vem som äger
rättigheten att kommersialisera de aktuella resultaten.85
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Svenska Uppfinnareföreningen, Arbetstagares uppfinningar, hämtad 090402,
<http://www.uppfinnare.se/userfiles/NyaHemsidan/IPR/Arbetstagares%20uppfinning.pdf>.
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Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 1, §.
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Karolinska Institutets riktlinjer, Rekommendationer för Karolinska Institutets samverkan med näringslivet, 2003,
hämtad 090510, < http://ki.se/content/1/c6/01/01/20/collaboration_guidelines.pdf>.
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KTH Intranät, Lärarundantaget, 2009, Kungliga Tekniska Högskolan, hämtad 090302,
<http://intra.kth.se/forskning/innovation/2.12961>.
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5. Innovationssystem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I följande kapitel presenteras innovationssystem med samarbetsprogram för innovation av
medicinteknik som genomförts i olika delar av Sverige. En överblick av samarbetsprojekt och
innovativa nätverk ges med avsikt att visa på erfarenheter från innovationsprojekt och möjliggöra
en diskussion om varför så många innovationsprojekt har svårt att klara sig på lång sikt. Efter
genomgången av de nationella samverkansprogrammen följer ett amerikanskt exempel på
samverkan för innovation, från Stanford University. Avslutningsvis diskuteras synpunkter på
främjande och hämmande faktorer för svensk medicinteknisk innovation. I diskussionen ger olika
aktörer sina respektive perspektiv på utformandet av en samverkansform för innovation av
medicinteknik.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 LFTP Nivo projekt
LFTP (Landstingets Fond för Teknikupphandling) är en stiftelse som bildades av Nutek och
Landstingsförbundet 1982. Stiftelsen skulle verka för förbättrad och kostnadseffektiv sjukvård och
har genom åren arbetat med att stödja utvecklingsprojekt, främst inom det medicintekniska
området. För cirka tio år sedan genomfördes en utredning med slutsatsen att tillgången på
riskkapital var fullt tillräcklig utan LFTP:s medverkan. Därefter genomfördes en mindre
förändring av verksamhetens inriktning såtillvida att LFTP skulle ge finansiellt stöd till
uppbyggnaden av regionala program för utveckling av produkter och tjänster för hälso- och
sjukvården. Tanken var att LFTP tillsammans med partners från respektive region skulle
finansiera programmen under en treårsperiod. När den tidsperioden löpt ut skulle finansieringsoch driftsansvaret vila enbart på respektive region. De regionala aktörerna var i det här fallet
kommuner och landsting, högskolor och universitet samt ALMI-bolag. I samband med att LFTP:s
ansvar fasades ut skulle stiftelsen kunna avvecklas. Fram till år 2006 hade LFTP medfinansierat
följande sex regioners utvecklingsprogram:86
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J Laage-Hellman, Uppföljning av LTFP:s regionala utvecklingsprogram, Stockholm, 2006.
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•

4M i Blekinge län

•

PRIMERA i Västerbottens län

•

Kalmar BioScience i Kalmar län

•

P.U.M.A i Jönköpings län

•

Prefix i Gävleborgs län

•

THURE i Hallands län

LFTP har tillsammans med de sex regionala programmen gått samman i nätverket Nivo
(Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg)

Finansieringsproblem
Efter att utvecklingsprogrammen fått finansiering under den maximala tidsperioden på tre år och
LFTP inte längre bidrog med kapital, fick flera av programmen svårt att kunna vara självbärande.

5.1.1 Generella lärdomar
Generella slutsatser från Nivos egna utvärdering:
På uppdrag av Nivo har en utvärdering gjorts av de regionala utvecklingsprogrammen. I
utredningen sammanfattas några generella lärdomar.
Bred representation
”Det är en stor fördel att ha en bred representation av olika aktörer som aktivt stödjer
programverksamheten; vem som är huvudman är sannolikt av mindre betydelse om det finns ett
brett engagemang”87
Kontakter och samarbeten
”Stor tonvikt bör läggas på stimulans av kontakter och samarbeten mellan aktörer som ingår i det
regionala innovationssystemet.”88
Kompletterande kompetenser och kontakter
”Programmets organisation och bemanning har stor betydelse; knutet till programmet bör det
finnas ett ’team’ av personer som har kompletterande kompetenser och kontakter”89

Nedan följer beskrivningar från ett urval av de regionala utvecklingsprojekt som stöttats
ekonomiskt av LFTP genom Nivo.
5.1.2 4M i Blekinge
I Blekinge varade programsatsningen från LFTP under perioden 1/4 2002 – 31/12 2006, med Almi
som huvudman i samarbete med Lanstinget Blekinge och Blekinge tekniska högskola.
87

Laage-Hellman, s. 7.
ibid.
89
ibid. s. 8.
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Programmet fokuserade sin verksamhet på att stötta innovatörer med utveckling inom
produktområdet Medicinsk teknik med prioritering på utvecklingsområdet Mobil kommunikation
och Morgondagens äldrevård genom att bl.a. fungera som en Mötesplats, därav namnet 4M.90
I satsningen på morgondagens äldrevård låg motiveringen i att rusta sig för att tillfredställa 40talisternas behov vid deras antågande pensioneringsvåg. Den höga prioriteten för mobil
kommunikation

grundar

sig

i

den

IT-boom

som

stundade

vid

utvecklandet

av

programplaneringen.91
Projekten som 4M tog sig an bestod av utvecklande av både varor och tjänster. Det var främst
befintliga företag som beviljades förstudiebidrag. Under perioden 1/4-02 till 31/10-05 hade 22
förstudier om maximalt 100’ kr/projekt påbörjats genom 4M. Antalet förstudier ligger i nivå med
programmet PRIMERA (Uminova Innovation AB) som beskrivs nedan. 92
Vid sidan av förstudierna arrangerade 4M även mötes- och informationsspridande aktiviteter.
4M hjälpte ofta sina idégivare med det svåra momentet att hitta sina användare för produkterna
genom kontakter med t.ex. vårdavdelningar inom landstinget eller högskolan.

Erfarenhet: Programmet lades ner efter det att delfinansieringen genom Nivo upphörde.
Det gick inte att få programmet självfinansierat på drygt 3,5 år.

5.1.3 PRIMERA – Uminova Innovation AB
PRIMERA är en förkortning för PRIoritering av MEdicinsk teknik och bioteknik – en Regional
Ansats. LFTP:s satsning genom Nivo startade 1/11 2002 med Umeå universitets holdingbolag
Uminova Innovation AB som huvudägare. Redan då var även Västerbottens läns landsting och
Almi Företagspartner Västerbotten (Nord)93 med i samarbetet.94 Den sista december 2006
avslutades Primera-programmet och därmed också finansieringen från LFTP. Idag är även SLU
(Sveriges Lantbruksuniversitet) och Umeå kommun delägare i Uminova Innovation.95
Under PRIMERA-programmet var syftet bl.a. att ”tillvarata behov och idéer från vården och
forskningen. Utveckla nya metoder och produkter för en bättre, säkrare, kostnadseffektivare,
90
91
92
93

94
95

Laage-Hellman.
ibid.
ibid.
Almi Företagspartner Västerbotten gick vid årsskiftet 2007-2008 samman med Almi Företagspartner
Norrbotten och bildade ett gemensamt bolag vid namn Almi Företagspartner Nord AB, som idag är delägare i
Uminova Innovation AB. Källa: Västerbottens läns landsting, Almi Företagspartner, hämtad 090525,
<http://www.vll.se/default.aspx?id=28914&refid=28715 >.
Laage-Hellman. s. 27.
Uminova Innovation, Ägare och finansiärer, hämtad 090510,
<http://www.uminovainnovation.se/default.asp?id=1509&ptid=, 090225>.
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humanare, jämlikare och mer rationellt bedriven hälso- och sjukvård. Skapa företag och
arbetstillfällen.”96
Under Primera-programmets utveckling valdes det medvetet att arbeta med idéer på en bred
front inom både medicinsk teknik och biokemi. Syftet var att utnyttja närheten till både
universiteten och universitetssjukhuset och fånga upp de mest lovande projektidéerna ur den väl
utvecklade forskning som de alla tre bedriver tillsammans inom hela ”life-science-området”.97
Detta lever kvar inom Uminova efter Primeras tid. Uminova Innovations syfte är att utveckla
affärsidéer till affärer. Det är ett brett samarbete som innefattar både vård- och utbildningsväsende
samt näringsliv. Uminova vänder sig dels till ”forskare, anställd eller student vid universitet,
sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå” och dels till företag med innovativa affärsidéer.98
Då Primera-programmet är så väl knutet till universitet läggs stor vikt på innovationshöjd i de
idéer som väljs ut. Utifrån tidigare erfarenheter inom Uminova betonas vikten av att
projektledaren besitter entreprenöriella drivkrafter.99
Idéerna som kommer in till Uminova läggs i en pott och placeras sedan ut till
projektkonstellationer som anpassas för varje enskilt projekt.100
När väl idén kommer fram till förstudiestadiet eftersträvar Uminnova att ett företag har rollen
som projektledare, då det ökar sannolikheten att en lyckad förstudie resulterar i ett
utvecklingsprojekt. För att underlätta ytterligare för att projekten ska få fortsatt finansiering är en
liten styrgrupp sammansatt av personer från landstinget, Almi och moderbolaget Uminova
Innovation som alla är potentiella bidragsgivare.101
För idébärare har Uminova ett utvecklat system för affärscoachning genom en fyrastegs
affärsutvecklingsprocess. Processen inleds med en utvärderingsfas (jmf. förstudie) som följs av en
verifieringsfas där det fokuseras på de framkomna styrkorna och svagheterna för att bekräfta
potentialen och bärkraften i idén. Under utvecklingsfasen arbetas med utveckling av affärsplan,
finansiering för framtiden och kompetenser i teamet, samt huruvida nytt företag ska startas eller
om affärsidén ska licensieras ut. Slutligen konkretiseras affärsplanen i kommersialiseringsfasen
genom marknadsföring och försäljning samt organisationsbygge och eventuell ytterligare
finansiering. Under processarbetet finns förutom fri coachning även tillgång till både kontors- och
labbmiljö samt ett brett kontaktnät mot både branschen och finansiärer. 102
96
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De aktiviteter som genomfördes under Primera-programmet utöver förstudier var främst
utåtriktade verksamheter med syfte att presentera regionen och knyta kontakter. Det arbetades
kontinuerligt med att marknadsföra regionen bl.a. gentemot övriga Sverige för att underlätta
regionens företags möjligheter att erhålla riskkapital och affärspartners, och även genom
deltagande på Medica-mässan i Tyskand dels som kunskapsinhämtning för företag som är i färd
med

att

kommersialisera

sina

produkter

och

dels

som

erfarenhetsinhämtning

och

marknadsföringstillfälle för de företag som är i färd med att lansera sina produkter. 103
Royaltys från avyttring av patent delas i tre potter mellan idégivaren, inkubatorn (Uminova) och
bolaget som drivit projektet.104

Erfarenheter: Aktivt utåtriktat idésökande genererar större utbud av innovationsidéer.
Stort kontaktnät lokalt underlättar utvecklingsprocessen.
Brett kontaktnät inter- och nationellt underlättar kommersialisering.
Samarbeten mellan utbildnings-/forskarväsendet, näringslivet och
sjukvården samlar kunskap och erfarenhet från hela produktcykeln, från
idé till implementerad produkt/tjänst.

5.1.4 PUMA
PUMA (Produktutveckling med Medicinsk Anknytning) är ett idéutvecklingsprogram regionalt i
Jönköping mellan Landstinget i Jönköpings län och ALMI Företagspartner Jönköping AB. Under
åren 2002 till och med 2006 startades PUMA upp genom ekonomiskt stöd från främst LFTP:s
sista nätverkssatsning Nivo105. Projektledare från starten var Helen Ljunggren och hon är
fortfarande ansvarig för verksamheten.106
Tanken med PUMA är att vända sig främst till vårdpersonal inom landstingets verksamhet och
till företagare och nå dem som har bra produktidéer för vård- och omsorg.107
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Laage-Hellman.
Intervju Matton, 090505.
105
Under åren 2002-2006 stod LFTP för 3365’ kr, vilket var drygt 55 % av finansieringen;
Källa: Laage-Hellman, s. 28.
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Telefonintervju Helen Ljunggren, PUMA, Almi Jönköping, 090525.
107
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Syftet med P.U.M.A. är:108
•

Att få fram nya eller förbättrade produkter som ger en bättre sjukvård, tandvård,
kundnytta och ekonomi.

•

Att bidra till ett innovativt klimat inom vård och omsorg.

•

Att genom samverkan med länets företag öka tillväxten i regionen.

Att PUMA vände sig direkt till vårdpersonal inom landstinget var unikt för PUMA bland de
programmen som LFTP satsade på. Produkterna som utvecklades inom ramen för PUMA var även
i större utsträckning high-practice-produkter med kortare utvecklingstid. Detta bidrog starkt till att
det inom PUMA dels genomfördes nästan dubbelt så många förstudier som genomsnittet och dels
att hälften av de kommersialiserade produkterna kom från PUMA.
Från starten av PUMA fanns inget krav på innovationshöjd för idéerna, det har lagts till för att
kunna inrikta sig på mer avancerade produkter. Det har däremot alltid funnits krav på behov,
marknads- och vinstpotential.109
Programmet styrs på två nivåer; dels en operativ grupp som arbetar utåtriktat med att informera
om och förankra verksamheten samt ta hand om första kontakterna med idébärare. Dels en
bedömningsgrupp som träffas ca 10 ggr/år och beslutar om förstudiemedel.

Erfarenheter: För PUMA ökade antalet idéer när de aktivt gick ut till vårdpersonalen.
Idéerna från vårdpersonalen är uteslutande high-practice-produkter.
Antalet förstudier kunde öka då utbetalning av förstudiebidrag sker efter
behov, upp till max 100’ kr, i stället för att avsätta 100’ kr direkt till varje
förstudie. PUMAs satsning ger stor andel High-Practice-produkter.
Verksamhetsstyrningen är uppdelad på två nivåer (operativ/bedömning).

5.2 ALMI i Vård och omsorg
Sedan april 2008 finns ett nätverk inom Almi under parollen ”Almi i vård och omsorg” som är ett
samarbete för de Almi-bolag i Sverige som numera arbetar utefter den metodik som PUMA
utarbetat.110 Inom närverket finns idag 8 av de 19111 Almi-bolagen med. Vård och omsorg är ett
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Puma Innovation, Om P.U.M.A.
Laage-Hellman.
110
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109

Innovationssystem

37

prioriterat område inom Almi och intresset växer på flera platser att utvecklas i linje mot att bli
medlemmar i nätverket. 112
”Nätverket erbjuder en specifik utbildning, ett nätverk samt stöd för att bygga upp en
spetskompetens för vårdinnovationer inom den egna organisationen.” 113
Utbildningen riktar sig till anställda inom Almi-bolagen och sträcker sig över ett ’läsår’ med fem
flerdagsträffar för undervisning under perioden september-maj. I utbildningen ingår en bredd av
ämnen från innovationsprocesser och affärsbedömningar till IPR och reglerverk. Utbildningen
fokuserar även på hur idéer kan fångas upp i vården och hur arbete kan ske med
förankringsprocesser i offentlig sektor. Under utbildningen arbetar alla med egna verkliga case för
att poängtera verklighetsanknytningen i utbildningen. Diplomering sker först efter att deltagarna
redovisat sitt case med både en skriftlig produktpresentation samt en muntlig presentation där
deltagaren ska ”sälja in” sin produktidé till ett licensföretag och en riskkapitalist. (se Bilaga E)114
Hittills har representanter från åtta Almi-bolag diplomerats som innovationsrådgivare och dessa
bolag som nu är med i nätverket är: Jönköping, Kronoberg, Värmland, Östergötland, Nord,
Kalmar/Blekinge samt Uppsala.115

Erfarenheter: Aktivt uppsökande av vårdpersonal och möjligheten för patienter och
anhöriga att lägga fram idéer har ökat antalet inkomna ärenden.
Regionalt och rikstäckande kontaktnät underlättar kommersialiseringsfasen.
Arbetssättet har mottagits positivt och intresset ökar både lokalt i regionen
och inom Almi-bolagen.

Ett till Almi-bolag som ingår i nätverket Almi i vård och omsorg är Pimm:
5.2.1 Pimm – Produktförnyelse inom vård och omsorg
I Östergötland finns ett innovationssystem vid namn Pimm (Produktförnyelse inom vård och
omsorg) som drivs av Almi Östergötland i samarbete med bl.a. Norrköpings kommun, Motalas
kommun och samarbetet Hälsans nya verktyg.
Samarbetet bygger på grundtankarna att ”de bästa idéerna slår sig ner hos människor mitt i
deras vardag”116. Utifrån detta finns personal tillhands för att hjälpa ”vård- och omsorgspersonal,
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Telefonintervju Lennart Lidman Pimm, Almi Östergötland, 090525.
Informationsblad Almi utbildning, Bli diplomerad innovationsrådgivare inom området medicin, 2009.
114
ibid.
115
Elektronisk korrespondens Helen Ljunggren, PUMA, Almi Jönköping, 090525.
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Hälsans nya verktyg, PIMM, hämtad 090521,
<http://www.halsansnyaverktyg.se/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=111>
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vårdtagare/brukare och anhöriga att vidareutveckla sina idéer med sikte på kommersialisering”117.
På det sättet utmanas de som dagligen arbetar i vården och de som besöker vården att gå vidare
med sina idéer. Pimm ger möjlighet att vidareutveckla idéer med hjälp av stöd inom
innovationsprocesser med kommersialisering som mål, (se figur 5).

Figur 5: Pimm:s förenklade skiss av process för kommersialisering.118

Huvudmålet för Pimm är att få ut produkterna på marknaden genom främst licensiering av
produkter eller uppstartning av nya företag. Främsta målet för idébäraren är oftast att idén ska
utvecklas till något som ska komma till användning i vården. Personalen vill i allmänhet arbeta
kvar i vården och inte driva ett eget företag.119

Pimm har tre idélotsar anställda som arbetar utifrån tre olika områden med att företräda Pimm som
sin huvudsyssla. De informerar om Pimm inom hela offentliga vårdsektorn (både landstingsägd
och kommunal) och söker upp anställda för att tipsa dem om vad de kan göra med sina idéer.
Idélotsarna tar även emot idéer från patienter och anhöriga. Pimm har ett utarbetat formulär som
idébäraren fyller i för att beskriva vad idén handlar om och vad idébäraren ser på
marknadsutsikterna för sin idé (se Bilaga F)120.

Idélotsarna stöttar sedan idébärarna att genomföra en förstudie i syfte att få fram om det är en idé
värt att satsa på. Pimm har haft ca 350 projekt under de två senaste åren, ca 50 av dessa har valts
ut att gå vidare. De flesta idéer faller på att det redan finns en produkt på marknaden som
tillfredställer

det

behov

som

den

påtänkta

idén

hade

för

avsikt

att

lösa.121

De idéer som går vidare från förstudiefasen kommer till en affärsutvecklare som hjälper
117

Hälsans nya verktyg, PIMM.
Pimm, Förenklade skiss av process för kommersialisering, hämtad 090525,
<http://www.pimm.se/images/stories/schema.gif>.
119
Telefonintervju Lennart Lidman Pimm, Almi Östergötland, 090525.
120
Utveckla din ide, Idébeskrivningsmall, Pimm, 2008.
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Telefonintervju Lennart Lidman Pimm, Almi Östergötland.
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idébäraren arbeta vidare med sitt projekt genom bl.a. marknadsundersökning, eventuell mockup,
patentansökan m.m. Detta arbete kräver en stor insats från idébäraren som verkligen måste vilja
satsa fullt för att lyckas. ”Det är svårare att marknadsföra och sälja idén än att komma på idén.”122
Idébärarna har ofta inte förkunskapen om hur mycket tid och kraft det går åt att driva ett
utvecklingsprojekt.123 I det idéformulär som idébäraren skriver under står det inskrivet att; ”Jag är
införstådd med att ev. fortsatt hantering av min idé kräver en insats av mig själv och förbinder mig
vara beredd att lägga ner minst 40 timmar av egen tid i projektet.”124

Idébäraren får även stöttning att hitta potentiella uppköpare av patentet. Produkter inom
vårdsektorn införskaffas ofta genom stora landstingsupphandlingar och i dessa budgivningar
klarar sig inte små enproduktsföretag lika bra som större företag med storskalfördelar, därför
eftersträvas företrädelsevis att patent licenseras ut till befintliga företag. Ofta hittas företag att
licensera ut produkterna eller tjänsterna till, genom att titta på vilka som är leverantörer av andra
produkter/tjänster inom samma verksamhets-/arbetsområde. Det går även att söka efter intressanta
företag genom det väl utbyggda kontaktnät som Almi har utvecklat genom alla företagsbesök som
Almis omkring 500 konsulter genomför kontinuerligt. Det sker även en del starter av nya egna
företag.125
Pimm har ett maximalt belopp för hur mycket som får satsas på varje enskilt idéprojekt,
däremot finns inga ekonomiska begränsningar för hur många idéer som får utvecklas.126
Pimm som projekt kommer att avslutas om 1,5 år efter att då ha pågått i totalt fyra år från
augusti år 2006.127 Arbetet som Pimm utfört är dock uppskattat och det står klart att projektet
kommer att ersättas av något nytt. Det är dock inte klart hur det nya ska organiseras och hur det
ska finansieras. En ansökan har skickats till Vinnova om att få stödfinansiering till
vidareutvecklande av en innovationssluss128. Förhoppningarna är att verksamheten ska
permanenteras med landstinget som huvudfinansiär. 129
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Telefonintervju Lennart Lidman Pimm, Almi Östergötland.
ibid.
124
Pimm, Idébeskrivning, hämtad 090525, <http://www.pimm.se/images/stories/media/utveckla_din_ide2008.pdf >.
125
Telefonintervju Lennart Lidman Pimm, Almi Östergötland.
126
ibid.
127
Pimm, Produktförnyelse inom vård och omsorg, hämtad 090227,
<http://www.pimm.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=29>.
128
Innovationssluss är en satsning beställd från Näringsdepartementet av Maud Olofsson i syfte att utveckla
regionala utvecklingssamarbeten. Första ansökan lämnades in av 17 regioner 090423. Därefter beslutas vilka som får
ett förstudiebidrag på 100’ kr för att färdigställa en fullständig ansökan till andra sökfasen, hösten 09. Om projektet
genomförs som planerat ska fem regioner slutligen väljas ut i den andra sökfasen, för dessa regioner innebär arbetet
med vidareutvecklandet av innovationsslussarna en satsning från respektive finansiär på omkring totalt 7,5’’ kr över
tre år. Källa: Intervju Pontus von Bahr, Vinnova, 090513 samt Vinnova, Innovationsslussar, 090304.
129
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Erfarenhet: Möjlighet för vidareutveckling av idéer genom innovationsprocesser.
Idélotsar ute i verksamheten ger en bra upptagningsförmåga av idéer.
Utbildade idélotsar med yrkesanknytning till vården mottas väl.
Idélotsare behövs i bredare utsträckning än affärsutvecklare.
Huvudmål att få ut produkter på marknaden.

5.3 Regionala samarbeten i norr
5.3.1 CMTF
CMTF står för Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik och är ett samarbete mellan universiteten
i Umeå och Luleå. CMTF arbetar med affärsutveckling med syfte att fokusera på
forskningsexcellens och samverkan med målsättningen att skapa nya metoder, tjänster och
produkter gör sjukvården bättre och säkrare.130,131
CMTF har ett stort kontaktnät med företagssamarbeten, nationella och internationella kontakter
och samarbeten samt flera egna avknoppade bolag, totalt uppgår kontaktlista till 45
organisationer.132
Centrumet sammanför forskare från både medicinska och tekniska vetenskapsområden in i
utvecklingsprojekt. Inom projekten kopplas flera parter ur kontaktnätet in utifrån vad varje projekt
behandlar för problemområden. Detta ger en möjlighet att bemöta problemställningar utifrån flera
olika vinklar. Den regionala satsningen möjliggör ”såväl personell som geografisk närhet mellan
grundforskning och klinisk verksamhet”133
Hittills har 10 projekt avslutats och för närvarande pågår 17 projekt.134

Erfarenhet: Ett stort kontakt- och samarbetsnätverk underlättar för utvecklingsprojekt.
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Umeå Universitet, Teknik i människans tjänst, hämtad 090525,
<http://www8.umu.se/kampanjstaben/verksamhet/pdf/Teknik_i_manniskans_tjanst.PDF>.
131
Luleå tekniska universitet, Medicinsk teknik, hämtad 090525, <http://www.ltu.se/csee/2.3318>.
132
Centrum för medicinsk teknik och fysik, Samarbeten, hämtad 090525, <http://www.cmtf.umu.se/samarbete.html>.
133
Umeå Universitet, Teknik i människans tjänst.
134
Centrum för medicinsk teknik och fysik, Projekt, hämtad 090525, <http://www.cmtf.umu.se/projekt.html>.
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5.4 Utländska samarbeten
5.4.1 Stanford University’s Biodesign fellowship (behovsinventering i vårdmiljö)

Vid Stanford University i Kalifornien har ett utbildningsprogram, Stanford Biodesign Fellowship,
tagits fram med syfte att utbilda ledare för innovation inom medicinteknik. Programmet kom till år
2003 som en följd av universitetets multidisciplinära satsning på forskning och utbildning. En
forskargrupp, där ingenjörer och fysiologer/läkare arbetade med medicinteknik började kalla sin
grupp Biodesign.135 Biodesign fellowship-liknande program finns nu vid flera universitet/institut,
främst i USA, men även i Kanada, Indien, Mexiko och Singapore.136 Med inspiration från och
genom samarbete med Stanford ska även KTH, KI och SLL starta ett fellowship-program för
utbildning av medicintekniska innovatörer, knutet till KS i Huddinge.137

I utbildningsgruppen vid Stanford ingår utexaminerade studenter (ofta på doktorandnivå eller
motsvarande) som ingenjörer, läkare, jurister, och ekonomer, varav flera med åtskillig
branscherfarenhet. Målsättningen är att deltagarna i programmet ska skaffa sig särskilda
egenskaper vad gäller klinisk observation av behov och få verktyg och skapa nätverk för att kunna
leda innovationsprocesser. Även om målet med programmet inte är att generera företag brukar
varje programomgång resultera i att minst ett företag bildas.138 Efter en lag som stiftades 1980 (the
Bayh-Dole

Act)

äger

amerikanska

universitet

rätten

till

statligt

finansierade

forskningsuppfinningar som tillkommer vid universitetsväsendet, men universiteten får erbjuda
uppfinnare att överta rättigheterna till sina uppfinningar.139 Under åren 2003-2008 har cirka 20
patent skrivits och 12 av 16 fellow-team har tagit fram produkter som resulterat i att startupföretag bildats.140
Utbildningsprogrammet består av ett års fellow programs och en halvårslång Biodesign
Innovation course som leds av professorer inom ingenjörsvetenskap, medicin och företagande
(eng. business). Utöver den undervisningen hålls tvärvetenskapliga gästföreläsningar med
föreläsare från respektive område.141
135

Stanford Report, “Curing with Innovation”, Inter Action, 2009, hämtad 090601,
<http://biodesign.stanford.edu/bdn/news/biodesign_article_interaction.pdf >.
136
Stanford Biodesign, Other programs, hämtad 090423, <http://biodesign.stanford.edu/bdn/otherprograms.jsp>.
137
B Guve, Vinnvård ansökan, CTMH, KI – KTH SLL, 2009, hämtad 090601,
< http://www.vinnvard.se/Dokument/full_ansokan/2009/A2008-031.pdf>.
138
Stanford Report, 2009.
139
United States Patent and Trademark Office, 35 U.S.C. 200 Policy and objective. - Patent Laws, Public Law 96-517,
35 U.S.C. 200 Policy and objective, hämtad 090526,
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_200.htm>.
140
Stockholm CTMH, Skiss, Stockholm Medtech Fellowships KI - KTH - SLL, Stockholm, 2008, hämtad 090601,
<http://www.ctmh.se/docs/broschyrFellowships.pdf>.
141
Stanford Report, 2009.
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Varje år har utbildningsprogrammet särskilda teman som deltagarna får lära sig mer om, vilket till
exempel för år 2009 är gastroenterologi (i.e. mag-tarmsystemet).142

Utöver temat läser

programmets studenter även finansiering, juridik, patentering, mekanik, etc. vilket är väsentliga
delar för medicinteknisk innovation. Under två månaders tid är deltagarna ute på kliniker för att
observera och samla behov genom en slags behovsinventering. På så sätt fångas idéer upp som
kanske inte skulle komma fram om vårdpersonal enbart tillfrågades om vad de anser sig behöva.
Tanken med de multidisciplinära teamen är att teamens kunskapsbredd ska möjliggöra att se på ett
behov ur fler perspektiv än endast ur vårdpersonalens, eftersom exempelvis ingenjörer och läkare
kan se olika slags problem och lösningar i en situation. När deltagarna letar efter kliniska behov
som ska kunna resultera i en produkt som uppfyller behovet är det viktigt att skilja på problem,
behov och önskemål. Chefen för utbildningsprogrammet, Paul Yock, tillika kardiolog och
uppfinnare, ger sin syn på angelägna frågor när det gäller behovsinventering genom följande citat:
“The most important question is, how do I identify a need? What is a good need?”143

När behoven, som kan uppgå till flera hundra, väl identifierats och samlats in, börjar processen att
sålla ut de behov som bedöms kunna leda till bärkraftiga produkter. I den processen söker
deltagarna i forskningsdatabaser, följer upp med samtal med vårdpersonal och diskuterar
sinsemellan innan idéer väljs ut för fortsatt arbete. Analyser genomförs utifrån ekonomiska,
kliniska, tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv för varje behov. Efterhand tas strategier
fram för respektive idé för att möta de olika utmaningarna inom medicin, finansiering och
teknik.144

Erfarenheter: Utbildning i medicintekniskt innovationsarbete.
Multidisciplinära team behovsinventerar genom observation på kliniker.
Case-lösningar i team resulterar i produkter utifrån ett par utvalda behov.
Forskning, vård och näringsliv integreras.
Programmet har resulterat i flera patent och startup-företag.
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Stanford biodesign, Explore the basics of biomedical technology invention and implementation through an intensive
fellowship at Stanford University, hämtad 090527, <http://biodesign.stanford.edu/bdn/fellowships/bif.jsp>.
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Paul Yock, ur Stanford Report, 2009, s 2.
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Stanford Report, 2009.
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5.4.2 Stockholm Medtech Fellowships KI - KTH - SLL (Joint fellowship CTMH )
Hösten 2009 startar Stockholm Medtech Fellowships KI - KTH - SLL, med Stanfords Biodesign
fellowship som förlaga. Det svenska fellowship-programmet, är tänkt att utexaminera två grupper
med fellows per år, som genom detta program ska ges möjligheter att utvecklas till innovatörer
och ledare för innovation av medicinteknik. Grupperna ska precis som förebilden Stanford bestå
av multidisciplinära team av läkare, ingenjörer, ekonomer och en behovsinventering genom
klinisk observation ska resultera i medicinteknik som det finns ett uttalat behov av och generera
intäkter till svenskt näringsliv.145 Organiseringen av medicinteknisk innovation i Sverige är
betydligt mer stuprörsorienterad jämfört med exempelvis i USA.146 Stockholm Medtech
Fellowships KI - KTH - SLL startar som ett led i att integrera dessa stuprör inom vård, forskning
och näringsliv och därmed bidra till utvecklingen av ett medicintekniskt nationellt nätverk. Behov
som inte ’används’ av teamen under programmet kan komma till användning som ex-jobbsarbeten
eller liknande. 147

5.5 Synpunkter på medicinteknisk innovation och företagande
En uppfattning som delas av personer verksamma inom organisationer som arbetar med
innovation av medicinteknik är att idén som ligger till grund för en produkts utveckling bara är en
liten del av innovations- och kommersialiseringsprocessen.148 Även om idén är betydelsefull i
dessa processer är det svårare att marknadsföra och sälja en idé än att komma på den.149 För att en
idé ska övergå från att vara enbart en uppfinning till att bli en innovation, det vill säga
tillgängliggöras för andra, är kommersialiseringen av största betydelse. Inom alla steg i
innovationsprocessen behövs finansiering, antingen för att genomföra en aktivitet eller för att
anlita rätt kompetens för den aktuella aktiviteten. T.ex. kan det vara väldigt kostsamt att komma
över regulatoriska krav.150 Oavsett om strategier gäller hantering av IPR, reimbursement eller
andra utmaningar fodras finansiella instrument för att veta vad man kan göra och vilka resurser
som krävs.151
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Stockholm Medtech fellowships KI-KTH-SLL, 2008.
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Action MedTech – Key
Measures for Growing the medical Device Industry in Sweden, 2007.
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Stockholm Medtech fellowships KI-KTH-SLL, 2008.
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Ett dilemma vad gäller innovation inom medicinteknik är att få små företag att växa, snarare än att
skapa dem. En större fokusering skulle behövas på att satsa i potentiella företag för att få dem att
växa sig större.152 De ”mjuka finanser” som ofta är de första pengarna bolag får kommer främst
från bidrag eller lån utan krav på återbetalning (exempelvis från Vinnova, Almi och
Innovationsbron).153 Riskkapitalinvesteringar är däremot mer sällsynta och genomförs i regel i ett
senare skede av innovationsprocessen, när försäljningen av produkter kommit igång.154 Inte sällan
uppstår ett gap mellan mjuka finanser och riskkapital som är svårt att överbrygga, på grund av att
de mjuka pengarna tar slut långt innan riskkapitalister är beredda att investera i en produkt eller ett
företag (se figur 6).155

A

ha

B

hb

C

hc

Figur 6: Gap att överbrygga från idé till produktifiering. 156
Modellen beskriver vägen från idé till kommersialisering. Utvecklingsprojekten ställs i regel inför
åtminstone tre steg (A, B, C) där ytterligare finansiering krävs för att projektet ska leva vidare. För att få
extern finansiering krävs vanligen en motfinansiering på 50 % av kapitalet (därav språngbrädorna som
sträcker sig halvvägs över respektive grop). Grop A symboliserar det första steget där finansiering krävs till
förstudie, marknadsundersökning m.m. och extern finansiering från exempelvis Almi, för att överbrygga
gapet. Grop B symboliserar det andra steget där finansiering krävs till vidare produktutveckling m.m., det
handlar oftast om extern finansiering i form av villkorsfinansiering från exempelvis Industrifonden. Grop C
symboliserar det tredje steget där finansiering krävs för marknadsintroducering, det handlar oftast om
extern finansiering i form av riskkapital eller företagsfinansiering. För varje steg i projektet ökar således
den egna insatsen, tillika det som riskeras att gå förlorat om projektet inte når ut på marknaden. Detta
symboliseras av groparna som blir djupare längre in i projektet, då den ekonomiska fallhöjden ökar (ha <<
hb << hc).

Svårigheter att på förhand veta vilka idéer som lyckas ta sig ut på marknaden och samtidigt blir
användbara och tillför någon nytta i vården delas av flertalet intervjuade. På samma sätt som
diskussioner förs inom idrottsvärlden om breddens betydelse för eliten, kan paralleller dras till
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innovationsprocessernas sfär, där sådden (av idéer) blir avgörande för skörden (produkter och
företag).157 Ett exempel på faktorer som kan avgöra hur pass användbar en produkt kan tänkas bli
ges i följande citat:
“It must fulfill a need, it must work for doctors, it must work within the
healthcare system. Patients,[...] don’t need cool technology.”158
- uppfinnare och partner vid en medicinteknisk inkubator

Om en eventuell samverkan för innovation ska genomföras i Stockholms län, måste problematik
kring vem som ska äga resultatet av en innovationsprocess redas ut och frågeställningar angående
finansiering besvaras. Under utvecklingstiden, måste en finansiär hittas för en första finansiering,
vilket försvåras av att tillräckliga resultat oftast inte kan påvisas i ett tidigt skede. 159

I processen från det att ett problem har identifierats, en idé för hur detta problem kan lösas har
uppkommit och lösningen slutligen kommersialiserats, är det av största vikt att vända sig till rätt
instans för nödvändig kompetens. Istället för att ha en övertro på att man kan göra allt själv bör
man utnyttja sitt nätverk och låta den eller de som har rätt kompetens göra det som den eller de är
bäst på. Det viktiga är att veta när man ska koppla in olika aktörer beroende på var i
innovationsprocessen man befinner sig.160

Erfarenhet: Idén är bara en del av innovationsprocessen, i vilken de främsta utmaningarna
ligger i att lyckas finansiera och kommersialisera idén. Finansiering i ett tidigt
skede är det mest kritiska momentet för att ta en idé till marknaden.
Medicinteknisk innovation är en komplex process varför det är viktigt att
utnyttja befintlig kompetens i formella och informella nätverk. Därtill hör
vikten av veta när i processen kontakt med utomstående bör tas och med vem.
Det finns ett värde i att satsa brett och sedan välja ut de mest bärkraftiga idéerna
för vidare satsning. Oklarheter kring ägarförhållanden måste redas ut.

157

Intervju Mickos.
Mark Deem, uppfinnare och partner på The Foundry, en medicinteknisk incubator i Menlo Park.
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159
Intervju von Bahr, 090513.
160
Intervju Mickos, 090506.
158

Innovationspolitik

46

6. Innovationspolitik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det här avsnittet belyser innovationspolitiken i Sverige, däribland satsningen på utveckling vid
universitet och högskolor. Den så kallade svenska paradoxen förklarar kortfattat motsättningarna
i satsningar på innovation och utfallet av genererade produkter respektive företag. Avslutningsvis
diskuteras olika innovationsaktörers syn på svensk innovationspolitik.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1 Hur satsas det på innovation från Staten?
I en gemensam forsknings- och innovationsproposition utlovar Maud Olofsson och Lars
Leijonborg en satsning som ska gynna det svenska innovationsklimatet. Av 30 miljarder som
staten satsar på forskning går dock endast 0,6 % till kommersialisering av produkter tjänster,
processer och nya företag.161 Trots att Sveriges tillhör de länder i världen som spenderar högst
andel av BNP på forskning (ca 3,8 %)162 kommersialiseras inte resultaten i samma utsträckning
som andra i europeiska länder som Danmark, Finland, Tyskland Storbritannien och Schweiz.163
Regeringens forsknings- och innovationsproposition har för avsikt att presentera hur svensk
konkurrenskraft och kvalitet inom forskning kan öka. Som ett steg i den processen ämnar
regeringen avsätta 5 miljarder kr mellan 2009 – 2012 och på så vis uppfylls Lissabonagendans
rekommendationer angående offentlig finansiering av FoU om minst 1 % av BNP, troligtvis redan
under 2009. Inom samma agenda ryms även målet på näringslivets finansiering av FoU, vilken bör
uppgå till 2 % av BNP.164 Målet uppfylls då den totala satsningen är knappt 4 % vilket nämndes
ovan. I propositionen framhålls även satsningar på strategiskt viktiga områden, till vilka medicin
och teknik hör. Dessa strategiska områden tilldelas extra finansiering vilket innefattar
forskningsfinansiärer som t.ex. Vinnova som får del av ytterligare medel .
I ett meddelande från EU-kommissionen till Europarådet står det skrivet att ”EU och
medlemsstaterna bör stödja kontinuerlig kompetensutveckling och alla former av innovation. De
bör uppmuntra små och medelstora företag att investera i forskning och delta i FoU-stödprogram
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T Carlbom, Innovationsuppror!, Veckans Affärer, 2008, hämtad 090520,
<http://www.va.se/nyheter/2008/12/04/innovationsupproret/?page=1>.
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och gränsöverskridande forskningsprojekt, att bilda kluster och att aktivt förvalta de immateriella
rättigheterna”165, vilket således påverkar svensk innovationspolitik.
Kritiker menar att regeringens satsning på innovation inte är tillräcklig och kanhända även
felriktad då det svenska innovationsklimatet inte lyckas få fram särskilt många nyföretag eller små
snabbväxande företag. Majoriteten av svenska nystartade företag är enmansföretag, vilket är synd
ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Innovation är en tillväxtfaktor som står för halva Sveriges
ekonomiska tillväxt, men Sveriges innovationssystem genererar en låg andel företag sett till
mängden forskningssatsningar. Detta fenomen benämns den svenska paradoxen, vilken förklaras
nedan.166
6.1.1 Den svenska paradoxen
Motsägelsen att Sverige får ut väldigt lite marknadsintroducerade produkter och företag i relation
till de satsningar som görs på FoU, har kommit att benämnas som den svenska paradoxen.
Beroende på vilken statistik som ligger till grund för liknande sammanställningar och hur de
tolkas går det även att se att 20 % av de nystartade teknikföretagen i Sverige startas ifrån
universitet och högskolor, antingen genom forskning eller via forskare som är involverade i
näringslivet. Mot den bakgrunden tillhör Sverige de som bäst lyckas kommersialisera
forskningsresultat. Däremot är det få av de nystartade företagen som expanderar, utan istället
fortsätter som forskningsbolag. Ur den aspekten är det inte egentligen innovationer som är det
problematiska, utan entreprenörskapet, då Sverige i dag har alltför få entreprenörer. Avsaknad av
arenor där forsknings- och näringslivsaktörer kan mötas bidrar likaså till bristerna inom svenskt
entreprenörskap. Regeringen skulle behöva tänka om ifråga om universitetsforskningens betydelse
för nyföretagande och istället satsa på att skapa arenor för möten och utbyte mellan näringsliv,
entreprenörer och kapital167

6.2 Satsningar inom offentliga sektorn
6.2.1 Universitetsinkubatorer
Det finns många inkubatorer i Sverige och det satsas mycket på just inkubatorer kopplade till
universitet och högskolor, vilket förstärks i och med regeringens senaste forsknings- och
innovationsproposition som lades fram i oktober 2008. Politiker har en tro på att innovation ska
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bedrivas vid högskolor och att det är vid dessa inkubatorer som framgångsrika företag kommer
fram. Statistik över de mest snabbväxande svenska företagen från t.ex. Dagens Industri
(”Gasellerna”) talar däremot emot denna tes.168 Även annan statistik visar att det inte är ifrån
högskole- och universitetsinkubatorer som framtidens företag startas. De företag som finns kvar
efter tre år är företag som uppkommit utanför denna sfär. Risken med dagens innovationspolitik är
att finansiering av mestadels en slags innovationssystem, inkubatorer, leder till att kapital satsas i
ett system som inte genererar framgångsrika företag och innovationer som kommer samhället till
del. Om man istället skulle satsa mer på att stödja enskilda innovatörer och hjälpa dem undvika
fallgroparna på vägen mot kommersialisering av sina innovationer, skulle ännu fler innovationer
kunna nå marknaden.169

6.2.2 Innovationsupphandling
Innovationsupphandling innebär att offentlig upphandlig genomförs med FoU inkluderat, för att
styra offentlig sektor att upphandla innovativa produkter och tjänster vilket kan öka innovationen i
samhället.170 På det viset kan ”upphandling av innovationer åstadkomma förnyelse i offentlig
verksamhet och samtidigt öka efterfrågan av nya tjänster och produkter från SMF [små och
medelstora företag]”171 Offentlig efterfrågan som preciseras i offentliga upphandlingar uppgår till
cirka en femtedel av Sveriges BNP och skulle således kunna ha en betydande påverkan på
konkurrens och utveckling av den medicintekniska marknaden. På uppdrag av regeringen har
Vinnova utrett offentlig upphandlings påverkan på innovation, vilken bedöms vara en begränsad
drivande kraft på grund av att utveckling inte normalt ingår i upphandling.172
Innovationsupphandling skulle kunna användas vid upphandling av medicintekniska produkter
sett ur ett längre tidsperspektiv än vad som normalt används vid upphandlingar. Då skulle det vara
mer ekonomiskt lönsamt, ur ett samhällsperspektiv, att investera i teknik och produkter som t.ex.
kortar sjukskrivningstider för personalen p.g.a. förbättrad arbetsmiljö, alternativt minskar
rehabiliteringstiden, eller undersökningskostnaden för patienter. Trots att tekniken som möjliggör
dessa nyttoeffekter inte behöver vara den billigaste på kort sikt, blir det samhällsekonomiskt
effektivare än att investera kortsiktigt. För att se effekter ur ett vidare perspektiv än enbart ur
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enskilda sjukhus eller klinikers, kan hälsoekonomiska studier ingå i upphandlingar, så att ett
samhällsekonomiskt perspektiv kan användas vid bedömning.

6.3 Trippelhelix, en modern samarbetsmodell för innovationssystem
Trippelhelix-teorin bygger på ett samspel mellan högskola, näringsliv och stat/myndigheter (se
figur 7) i syfte att skapa förbättrade villkor för innovation i ett kunskapsbaserat samhälle.173 Inom
de innovationssystem som grundar sig på trippelhelix innefattar näringsliv rollen som
produktionsplats, statens roll är att sätta förutsättningar genom regler och arbeta för att stabilisera i
samarbetet. Slutligen har högskolan rollen som källa för nya kunskaper och teorier.
Användningen av trippelhelix som mall för större utvecklingsarbeten har ökat generellt i
Sverige. En grundläggande tanke med trippelhelix är att bryta fokuseringen på innovation som
enbart en industrimöjlighet. Även universitet och högskolor kan utveckla nya innovationer. Teorin
öppnar även upp för andra typer av innovationssatsningar, så som satsningar från klassiskt
offentliga verksamheter som exempelvis sjukvård.174
Politik/Offentlig
verksamhet

Näringsliv

Akademi/
forskning

Figur 7: Begreppsapparat trippelhelix – Tillväxtspiralen175

Erfarenhet: Svensk innovationspolitik främjar FoU knuten till universitetsväsendet, vilket
innebär forskningsanslag och finansiering riktat mot högteknologiska
innovationer. Av det följer en förstärkning av den svenska paradoxen.
Innovationssatsningar utformas med en tanke att integrera forskning, näringsliv
och offentlig sektor, i enlighet med trippelhelix grundtankar. Arenor för möten
mellan kapital, entreprenörer och näringsliv efterlyses.
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7. Innovationssystem inom SLL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedan presenteras innovationsarbetet på de tre stora sjukhusen i Stockholm, DS, SÖS och KS.
Sammanfattningarna av respektive sjukhus organisation av innovationsverksamheten följs av det
gemensamma innovationsprojektet PUSH. Därefter presenteras ett avsnitt om SLL:s roll i
innovationsarbetet och hur landstinget ser på samarbetet PUSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Danderyds Sjukhus
På Danderyds sjukhus finns idag en avdelning under MTA som heter DS Innovation (DSI).
Avdelningen arbetar sedan fem år tillbaks i liten skala med att ta vara på behovsorienterade idéer
från sjukvårdspersonal om hur deras arbetsmiljö kan utvecklas. Dessa idéer utvecklar DSI vidare i
nära samarbete med vården för att få fram en (eller flera) produkter. Produkterna som DSI
utvecklar är främst så kallade ”High-practice-produkter”, som genom förhållandevis enkel teknik
fyller ett behov. Målet är att ta tillvara personalens egna idéer och vidareutveckla dem till något
som sedan kan bidra till en bättre, smidigare och/eller säkrare arbetsmiljö för både vårdpersonalen
och även patienterna. Det är upp till idégivaren att avgöra om denne vill driva idén vidare själv
och därmed bli företagare, eller om idén ska utvecklas på DSI och då tillhöra enheten.
När DSI tar emot en idé från en idégivare skrivs ett kontrakt som reglerar rättigheterna till idén.
När DSI har utvecklat idén till ett färdigt patent eller mönsterskydd är meningen att de
immateriella rättigheterna ska säljas eller licenseras ut till ett medicintekniskt tillverkningsföretag
som i sin tur får ansvar för att få produkten på marknaden.
DSI har som krav på sig från DS att vara självfinansierat. Arbetet med att utveckla idéerna
kostar arbetstid och resurser medan en eventuell inkomst från patenten ligger flera år fram i tiden.
Därför är DSI beroende av inkomster dels från konsultuppdrag och dels från bidrag. På
konsultbasis anordnar DSI kurser för Almi och andra medicintekniska företag samt även för andra
avdelningar på sjukhuset. DSI har fått flera bidrag för att utveckla olika delar av sin verksamhet.
Merparten av de senaste bidragen är från EU-kapital och löper som projekt under två respektive
tre år.

När arbetet med DSI tog sin början var det, bortsett från ovanstående idéer om att tillvarata
vårdpersonalens innovationskapital, framförallt nedanstående tankar man utgick ifrån.
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Att enheten inte skulle medföra en kostnad för sjukhuset och därmed ta pengar ifrån vården var
redan från början en av grundförutsättningarna när DSI projekterades176. En annan ursprungstanke
var att ”avsedd användning” för de medicintekniska produkterna som DS använde skulle
överensstämma med sjukhusets förhållanden. Då det är upp till tillverkarna av medicinteknik att
specificera avsedd användning och därmed anpassa produkternas utformning och skräddarsy
funktionaliteten därefter innebär det i många fall att produkter från stora producenter som
exempelvis Tyskland och Kalifornien levererar produkter till svenska sjukhus som inte är optimala
för svenska förhållanden. Produkterna från dessa regioner fungerar utmärkt i den lokala vårdmiljö
som de testats och tagits fram i och även om produkterna kan användas i på andra håll kan
arbetsrutiner och förutsättningar skilja sig åt. Det leder ibland till att medicintekniska avdelningar
får anpassa produkterna till respektive sjukhus behov och miljö genom finjusteringar och
förbättringar. Mot bakgrund av detta ville man på DS skapa en möjlighet att tillverka nya eller
vidareutveckla befintliga produkter med avsedd användning för Stockholm.177
En annan grundtanke var att man ville ”hjälpa svenskt näringsliv på fötter”178. En nedgång har
skett bland innovation och utveckling av medicintekniska produkter, hos svenska företag. Från att
ha varit en nation med medicinteknik som en av de främsta exporterna har Sveriges export av ny
medicinsk teknik numera dalat.179 En ändring av det medicintekniska regelverket 1993, Lag
(1993:584) om medicintekniska produkter180, kan ha haft en negativ inverkan på utvecklingen av
medicintekniska produkter. I och med lagens ikraftträdande blev kraven på tillverkning hårdare
med följden att enskilda företag och innovatörer kan ha upplevt att det blev krångligare och
”tråkigare” att få produkter att uppfylla kraven. I och med att innovationsenheten på DS skapades
ville man låta svenska medicintekniska företag få en möjlighet att testa produkter direkt i
vårdmiljön. Genom att företagen då ”petar in pengar i sjukvården”181 får de kortare
utvecklingstid för sina produkter. En annan tanke var att hjälpa företagen med CE-märkningen och
bistå med regulatorisk kompetens. Nästa stora steg för att utvidga verksamheten inom DSI är att få
igång samarbetet PUSH.
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Erfarenhet: Hjälp till idégivare som vill bli företagare.
Utveckling av High-practice-produkter i anslutning till MTA.
Försäljning av patent och mönsterskydd till medicintekniska företag.
Intäkter via konsultuppdrag.
DSI:s arbete med behovsorienterad innovation ligger till grund för utvecklingen
av PUSH.

7.2 Södersjukhuset
På Södersjukhuset (SÖS) arbetar fem personer på MTA med FoU på deltid, med varierad andel
arbetstid (ca 50 % till 10 %). Dessa personer arbetar främst med utveckling av befintliga
medicintekniska produkter genom kontakt med tillverkare och leverantörer.
FoU på SÖS samarbetar med Almi genom Innovation Stockholm med utveckling av nya
medicintekniska produkter. Där tar FoU hand om den tekniska utvecklingen medan Almi bidrar
med kunskaper om patent, marknadsundersökningar och den dokumentation som krävs vid
utveckling av medicinsk teknik. Detta samarbete har utvecklats sedan slutet av år 2007 och är
fortfarande

under

utveckling

med

att

formulera

standarder

för

samarbetet.

För SÖS har arbetet med PUSH redan betytt ökad kontakt med de övriga sjukhusens MTavdelningar. Den ökade kontakten underlättar för samarbeten och kunskapsutbyten mellan
sjukhusens medicintekniska personal. I dagsläget sker utveckling av helt nya produkter på SÖS
delvis tillsammans med DSI, i den meningen att produktutvecklingsprocessen äger rum på SÖS
men den sköts av DSI. Vidareutveckling och modifiering av befintliga produkter sker som tidigare
nämnts i samverkan med medicintekniska företag. Både stora och små företag testar eller har
testat sina produkter inom SÖS verksamhet, men sjukhuset gör även viss egentillverkning182. I och
med att företag tillåts testa sina produkter får de möjlighet att se om de ”fungerar i sitt
sammanhang” 183, d.v.s. uppfyller kraven om bl.a. avsedd användning och väsentliga krav184.
Saeed Mehranrad på FoU på SÖS ser stor potential i samarbetet PUSH. Genom hela
personalstyrkan på MTA på ca 20 personer finns bra kontakter ut till flertalet av sjukhusets
avdelningar. Den vägen kan både idéer fångas upp, utvecklas och sedan testas i riktig vårdmiljö.
Detta är signifikativt för alla sjukhusens MT-avdelningar. I utvecklingsarbetet på SÖS använder
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man sig av extern hjälp när resurser och kompetens inte räcker till. Både sjukhusets formella
nätverk och enskilda medarbetares kontakter utnyttjas när man ”måste vara komplett”.
Från SÖS vy får PUSH gärna formas som ett samarbete dit alla idéer kan skickas och att de
därifrån kommer till rätt utvecklingsavdelning. På FoU på SÖS fokuseras främst på att få arbeta
med utveckling gentemot tillverkare och leverantörer.185 Ett av problemen med att från
landstingsnivå lyckas bygga upp ett för Stockholm gemensamt innovationssystem är svårigheten
att bygga uppifrån istället för nerifrån, utifrån respektive verksamhet på varje sjukhus.186

Erfarenhet:

Utveckling av befintlig utrustning från SÖS:s avdelningar.
Möjlighet för medicintekniska företag att testa produkter i vårdmiljö, genom
debitering av konsulttimmar från SÖS.
SÖS tar hjälp av Innovation Stockholm (ALMI) i IPR-frågor.

7.3 Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset (KS) har en gemensam FoU-avdelning som är geografiskt
uppdelad på Solna och Huddinge med fyra respektive sex personer, plus en egen FoU-chef.
KS arbetar främst med fyra typer av FoU: utveckling åt forskare (från ex. KI), anslags- och
forskningsprojekt, externa forskare via Almi samt uppdrag från egna MT-företag. I de fall en
idégivare velat driva sin idé vidare på egen hand, har hittills Idé Karolinska fungerat som stöd och
bidragit med rådgivning och kontaktnät.
FoU-arbetet på KS bygger på fakturering på tim-basis, där alla projekt har ett administrativt
nummer och kan därmed debiteras direkt i personalens arbetstidssystem.
FoU på KS arbetar främst med teknikutveckling och framtagande av mock-ups187 för
ovanstående typer av projekt.
För KS är PUSH ett bra samarbete dit vårdpersonal kan vända sig med sina idéer.
KS har för avsikt att fortsätta att arbeta på tim-basis även inom PUSH, inriktade på
teknikutveckling. FoU på KS lämnar villigt över utveckling av nya innovationer på DSI,
åtminstone på kort sikt.188

185

Intervju Saeed Mehranrad, Ing. FoU SöS, 090427.
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Erfarenhet: Forskningsinriktad utveckling och teknikutveckling.
Samarbete med Almi i de fall idégivaren vill driva företag.
FoU-avdelning i både Solna och Huddinge ger närhet till alla KS:s anställda.
Inom PUSH kan KS komma att lotsa idéer med High practice karaktär till DSI.
Intäkter till FoU-avdelningen genom konsultuppdragsliknande arbete.

7.4 PUSH (Produktutveckling inom Stockholms Hälso- och sjukvård )
Under år 2008 arbetades det mycket med att strukturera ett förslag för gemensam
innovationsutveckling inom SLL inom ramen för PUSH. För att lyckas med det krävs att
landstinget tar på sig ledarrollen som huvudman och ger PUSH en egen budget.189 Under
projektåret 2008 finansierades PUSH av Vinnova och SLL.190 Samarbetsprojektet PUSH
innefattar de medicintekniska avdelningarna på SÖS, KS och DS (som är en del av MTA) samt
Idé Karolinska. PUSH har till stor del organiserats utifrån DSI:s rutiner och arbete med innovation
av high-practice-produkter, men även utifrån SÖS:s fokusering på vidareutveckling av befintlig
teknik. PUSH avsikt är att utnyttja SLL:s befintliga strukturer för innovation, med avseende på de
medicintekniska avdelningarnas kompetens och utarbetade nätverk. Under projektåret 2008 har
även aktiviteter utförts för att utöka kontaktnätet. Inom PUSH är det tänkt att innovationsarbetet
ska komma att delas i tre områden:191
•

”Stöd till innovatörer inom sjukvården där SLL går in som ägare till produktidén.”

•

”Stöd till innovatörer inom sjukvården där idégivaren själv står som ägare av
produktidén.”

•

”Stöd till svenska entreprenörer/företag inom medicinsk teknik som behöver vården som
tillväxtmotor.”

Inom PUSH har en styrgrupp, projektgrupp respektive referensgrupp skapats där aktörer från dels
sjukhusen och landstinget ingår och dels näringslivsrepresentanter och aktörer från utomstående
innovationsorganisationer. Dessa grupper ska vara delaktiga i olika steg i innovationsprocessen,
bl.a. med att välja ut idéer med marknadspotential. I figuren nedan visas flödet av idéer under
innovationsprocessen.
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Flöde 1
Idéer från idégivare inom vården lämnas över
till respektive enhet inom sjukhuset, där idéerna
emottages och produktutveckling sker enligt
utarbetade rutiner.

Flöde 2
Idéerna genomgår en produktutvecklingsprocess
där en innovationskommité vidareutvecklar från
affärsanalys

till

en

färdig

prototyp

och

affärsplan.
Figur F8; Flödesschema för
innovationsutvecklingen inom PUSH.192

Flöde 3
Avyttring av tillgångar till medicintekniska
företag/entreprenörer.

7.5 Stockholms läns landsting (SLL)
I en diskussion om hur landstinget (SLL) ska ta hand om sin forskning och utveckling (FoU) kan
frågeställningarna delas upp i två dimensioner; processer och produktifiering. För det första
handlar det dels om FoU-verksamhet som tar tillvara personalens idéer, vilket kan ses som
personalbefrämjande. Dels handlar det även om utveckling av interna processer inom respektive
avdelning, sjukhus etc. vilket kan förbättra arbetsmiljön för de landstingsanställda. För det andra,
kan man sammanfatta frågeställningar om ”företagsdelen” i FoU-arbetet.193 Det är ur
företagsaspekten som oklarheter uppkommer och nya frågeställningar måste besvaras.

Organisationen för innovation inom SLL
Inom landstinget ämnar man samla befintlig kompetens för innovationsutveckling i projektet
Stockholms Hälso- och sjukvårds Innovationssluss (SHI), vilket ska starta under 2010 och pågå
till slutet av 2012. För detta projekt har en ansökan till Vinnova lämnats in, där ett eventuellt

192
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Projektrapport PUSH.
Intervju Björn-Erik Erlandsson, prof. SLL, 090514.
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beviljat bidrag innebär att en lika stor summa (motfinansiering) måste satsas från SLL:s sida.194
Landstinget måste få ut något av den tilltänkta innovationsslussen, för att bildandet av slussen ska
vara motiverat. De resurser som landstinget satsar på att vidareutveckla en idé måste på något sätt
betala sig och komma landstinget till del. Man måste kunna svara på vad det tillför landstinget att
delta. Tjänstemännen måste således vara överens om att innovationsarbetet, kommersialiseringen
av idéer, ingår i landstingets huvuduppdrag. Till den diskussionen hör även frågan huruvida
regeringen har mandat att säga att landstinget ska satsa på innovation.

SLL:s syn på PUSH
Från landstinget ser man på PUSH som en bra organisationsform föra att utveckla produkter av
high practice karaktär och låta vårdanställdas idéer vidareutvecklas till produkter som gör nytta i
den dagliga verksamheten, lokalt. Det kan förbättra arbetsmiljön och bidra till att personalen
känner att de kan påverka sitt arbete. Nackdelen med ett samarbete för innovation, liknande
PUSH:s, är att fokuseringen på produkter med relativt låg teknisk höjd gör det mindre sannolikt att
produkterna har potential att få en stor kommersiell spridning. Dessutom är det mer rimligt att mer
avancerade tekniska produkter har större möjlighet att vidareutvecklas och resultera i ytterligare
produkter. Därmed är det större chans att få dessa produkter sålda till medicintekniska företag,
eller att bygga nya företag runt produkterna. Om landstinget ska satsa resurser på ett
samverkansprojekt för innovation är det därför väsentligt att ta i beaktande möjligheten till
skalbarhet och även kommersialiseringspotential hos nya produkter. Därför bör, enligt SLL, ett
samverkansprojekt även omfatta mer forskningsrelaterade innovationer och utveckling av
högteknologiska produkter.

IPR-frågor avseende samverkan för innovation inom SLL
Ur en diskussion om huruvida landstinget får göra innovationer, hur immaterialrättigheter ska
hanteras osv. måste man inom landstinget hantera dessa frågeställningar på ett strukturerat sätt. I
dagsläget finns det ett fåtal regionala policys i svenska landsting för hur man ska hantera IPR, men
hanteringen har hittills inte skötts helt i enlighet med befintliga policys. Inom SLL löses
uppkomna IPR-problem relativt ad hoc, vilket torde vara fallet även ute i landet.195

Hur äganderättigheter skulle kunna hanteras är en utmaning för landstinget. Diskussioner pågår
om möjligheten att lägga alla rättigheter i ett eget bolag, alternativt en stiftelse, dit alla idéer
194

B-E Erlandsson, Ansökan till VINNOVA, Stockholms Hälso- och sjukvårds
innovationssluss (SHI), Stockholms läns landsting, Stockholm, 2009.
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Intervju Erlandsson.
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samlas. Skulle ett bolag bildas kvarstår problematiken om varför landstinget skulle finansiera just
det bolaget d.v.s. om det är förenligt med landstingets uppdrag att enskilda företag gynnas.196 En
överordnad fråga som är nödvändig att diskutera är huruvida SLL bör satsa på teknikutveckling,
med avseende på befintliga vårdköer.197

Lärarundantagets påverkan
Om en landstingsanställd kommer på en lösning på ett problem som denne identifierat inom
sjukvården, är frågan om ”var” personen uppfunnit, antingen inom vården eller inom akademin.198
Om den anställda uppfunnit vid ett forskningsinstitut träder lärarundantaget in (som beskrivits
under 4.4.3), vilket gör att rättigheterna till uppfinningen tillhör idégivaren. Troligtvis innebär det
att det är upp till personen ifråga att avgöra vid vilken institution denne uppfunnit, såtillvida att
arbetsgivaren (i det fallet vårdgivaren) inte kan hävda motsatsen och därmed rätten till
arbetstagarens uppfinning.

Erfarenhet: SLL ser PUSH som ett bra system för utveckling av behovsorienterade
innovationer. Dock måste SLL:s delaktighet motiveras genom att deltagandet
”återgäldas”, varför satsning även på högteknologiska och forskningsframtagna
innovationer kan vara nödvändigt. Oklarheter i fråga om
landstingsgemensamma IPR-policys och ägarförhållanden är kritiska
omständigheter för en kommande samverkan. Hur landstinget ska finansiera ett
samverkansprojekt och om SLL får göra vinster på försålda produkter och
licenser eller hur eventuell vinst ska användas är andra kritiska faktorer.

196

Intervju Erlandsson.
Intervju Matton.
198
ibid.
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8. Centrala omständigheter för samverkan av medicintekniska innovationssystem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

följande

avsnitt

analyseras

de

beskrivna

erfarenheterna

från

medicinteknisk

innovationsverksamhet utifrån den teoretiska referensramen. Centrala omständigheter som
påverkar förutsättningarna för medicinteknisk innovation belyses.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1 Kontaktnät bör innefatta hela produktutvecklingscykeln, från idé till marknad
Interna kontaktnät inom organisationer och samarbeten är viktiga för utveckling av innovationer.
Kontinuerliga förbindelser mellan aktörer främjar att kontakter knyts och att relationer utvecklas.
Inom teorin för innovationssystem framförs betydelsen av företagens interna organisation för
utvecklandet av innovationer. Det är av betydelse att olika vårdavdelningar samspelar både med
varandra och med utvecklingsavdelningar. Genom dessa aktiviteter fungerar avdelningarna som
kunskapsresurser åt varandra och utvecklar därigenom bindningar till varandra. Vid PUMA i
Jönköping utvecklades system för att aktivt gå ut och möta arbetande på de olika avdelningarna
inom sjukvården, denna anpassning gjordes för att lättare fånga upp idéer. Detta system har
anammats inom Almi av ett flertal bolag, däribland PIMM i Östergötland som har idélotsar som
aktivt går ut till arbetande inom både landstingets och kommunens verksamhet för vård och
omsorg. Idélotsarna har dels en vårdrelaterad yrkesutbildning och dels en specialutformad
utbildning inriktad på innovation och stöttning av idébärare. På Pimm har även patienter och
anhöriga möjlighet att komma med idéer. Denna uppsökande verksamhet av kunnig personal
inriktad på hela sjukvården och alla berörda parter har visat sig öka antalet inkomna ärenden. Det
ger ett ökat utbud av idéer att utgå från för utvärdering och sållning, och även ett ökat engagemang
från personalen för den egna arbetssituationen.
Vid bedömning av vilka idéer som är intressanta att utveckla vidare bör personer med
kompetens och rutin inom det aktuella vårdområdet involveras. Detta förutsätter en god kontakt
med ansvariga inom en bredd av områden inom vården och gärna från ett flertal sjukhus och/eller
andra vårdinstanser.
Breda

kontaktnät

inom

de

vårdgivande

verksamheterna

är

viktiga

inte

minst

i

produktutvecklingsfasen. Närheten till verksamheten betyder, bl.a. för DSI, att nya lösningar på
kort tid kan få ett utlåtande av de avsedda användarna eller testas i sin tilltänkta arbetsmiljö.
Liknande interaktion mellan MTA och vårdavdelningar på SÖS möjliggör samarbeten där
tillverkare och leverantörer av medicintekniska produkter får en ökad insyn i hur deras produkter
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används i praktiken samtidigt som vårdpersonal får tillfälle att påpeka förbättringsförslag för
produkterna.

Externa lokala kontakt- och samarbetsnätverk underlättar för utvecklingsprocessen och det är
något som bl.a. CMTF arbetar utifrån. Uminova i Umeå bygger innovationsarbetet på att idéer
som fångats upp vidareutvecklas av specialanpassade konstellationer, av företag och
entreprenörer, utvalda för att och passa projektets resurs- och kompetensbehov. Vid Uminova
eftersträvas en bred interaktion mellan aktörer som representerar hela produktcykelns från idé och
utveckling till kommersialisering och användning. Det ligger helt i linje med slutsatserna från
LFTPs egna utvärdering där det konstateras att ”Det är en stor fördel att ha en bred representation
av olika aktörer som aktivt stödjer programverksamheten; vem som är huvudman är sannolikt av
mindre betydelse om det finns ett brett engagemang”199 inom Uminova innefattas bl.a.
sjukvårdssektorn, universitet och näringsliv (i form av både tillverkare och leverantörer) samt
kapital (i form av både statliga finansieringsverk, riskkapitalister och affärsänglar) (se Rubrik 9.2
Trippelhelix - tillgång men ej hela lösningen). På liknande sätt finns det inom Almis
utvecklingsprogram både regionala och nationella kontaktdatabaser över aktörer som fungerar
som resurser för att underlätta bildandet av gynnsamma utvecklingssamarbeten.
Den svenska medicintekniska marknaden är en relativt liten marknad, därför underlättas
kommersialiseringsprocessen av breda kontaktnät både inter- och nationellt.

För att ta en produkt från idé till marknad krävs en mängd olika kunskaper under produktens
utvecklingsfas. Som framgår ur intervjuer med personer verksamma inom innovationssystem, på
kliniker och regionala innovationsprojekt är nätverksrelationer oerhört viktiga för att tillskansa sig
nödvändig kompetens och rådgivning vid rätt tillfälle. Att utnyttja befintliga nätverk inom
organisationen och även aktivt söka efter nya kompletterande kontakter kan sägas vara ett måste
för att klara av alla delmoment i en innovationsprocess. I teorikapitlets avsnitt om nätverk i
diskussionen om hur det nya kunskaps- och tjänstesamhället vuxit fram, belyses vikten av att veta
hur man skaffar sig kunskap om något, vilket blivit alltmer betydelsefullt än att själv besitta denna
eftersökta kunskap. Denna learning-by-interacting har etablerats inom samtliga innovationssystem
i denna studie, genom nyttjande av formella och informella kontakter. Den komplexa värld som
hälso- och sjukvården utgör är till stor del beroende av teknik och regelverk och inte alltför sällan
är uppgifter för svåra att lösa för enskilda individer. Personliga nätverk möjliggör
utbytesrelationer mellan aktörer och organisatoriska nätverk används när kompetens som ligger
199

Laage-Hellman. s. 7.
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utanför den egna organisationens kunskapsområde behövs. Tydliga tecken på nätverkens
betydelse i innovationsprocesser för medicinteknik har påvisats. Samtliga intervjuade understryker
denna betydelse och flera exempel visar på att underhåll av nätverksrelationer och aktivt sökande
för att utöka organisatoriska kontaktnät sker fortlöpande.

8.2 Ett uttalat kommersialiseringsfokus behövs
Affärstänkandet får inte negligeras eller glömmas bort bakom teknikutvecklingen i
innovationsprocessen. Hur bra en idé än är kommer den varken patienter eller samhället till del,
och inte heller resulterar den i intäkter som täcker gjorda investeringar och satsade resurser, om
kommersialiseringen uteblir. Att idén endast är en liten del i innovationsprocessen framgår av
erfarenheter från utvecklingsprojekt runtom i landet. En tendens kan skönjas att de aktörer som
arbetar med innovation och inte är direkt kopplade till produktutveckling vid sjukhus särskilt
framhåller vikten av ett uttalat kommersialiseringstänk redan från början. Det är viktigt att kunna
”göra business” av en idé för att den ska komma till nytta för andra och fylla en funktion, istället
för att idén begränsas till att vara enbart en teknisk uppfinning och inte en innovation. Att tänka på
och jobba mot en kommersialisering av idén är även en nödvändighet för att visa finansiärer vad
de investerar i och varför de ska riskera kapital i en specifik produktidé. En av de största kritiska
omständigheterna vad gäller innovation av medicinteknik är just frågan om hur finansieringen ska
bära sig, och då framförallt i ett tidigt skede. Om inte riskkapitalister vet vad de ger sig in på och
övertygas om varför de ska satsa på en viss produkt är det många gånger omöjligt att ta idén till
marknaden.
Gapet mellan finansieringen i utvecklingsskedet och senare, när riskkapitalister oftast träder in,
fortsätter troligen att vara problematiskt så länge inga stora innovationspolitiska förändringar
genomförs.

8.3 Statliga innovationssatsningar behövs på bredare front
De satsningar på FoU som riktas till universitet och högskolor öppnar för fler trippelhelixlösningar, vilket för med sig både för- och nackdelar. Det ger incitament för flera
kunskapsområden att sammanlänkas men riskerar att snedvrida utvecklingen ytterligare. Om mer
långsiktiga satsningar på innovationsslussar skulle genomföras, t.ex. genom att staten avsätter
ytterligare bidrag till Vinnova, skulle interorganisatoriska satsningar likt PUSH och Stockholm
Medtech Fellowships m.fl. få ökade förutsättningar att lyckas med sina respektive visioner.
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Om de flesta satsningar på innovation och innovationsforskning relateras till universitetssfären
finns det skäl att anta att den svenska paradoxen fortsätter att få vatten på sin kvarn, samtidigt som
Sverige går miste om värdefullt innovationskapital som inte utnyttjas till fullo. Frågan om
huruvida

omfattande

resurser

ska

riktas

på

forskningsdriven

teknikutveckling

och

universitetsinkubatorer istället för att styra mer insatser utanför denna värld belyses genom
statistiken om var de mest innovativa företagen kommer ifrån.

Staten påverkar villkoren för medicinteknisk innovation genom bl.a. sin FoU-politik, tillhörande
regelverk som bl.a. LAU (lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar), Uppfinnaravtalet och
LOU (lagen om offentlig upphandling). Genom att den offentliga sektorn utgör en så pass stor del
av kunder, idégivare och innovatörer av medicinteknik, påverkas inköp av medicintekniska
produkter ofta av upphandlingsregleringar, vilket kan utgöra hinder för marknadstillträde för
småföretag och enproduktsföretag. De många vårdanställda inom offentlig sektor som utgör både
användare av medicinteknik och är idégivare till process- eller produktutveckling påverkar också
efterfrågeförhållanden

för

behovsorienterad

innovation

inom

svensk

sjukvård.

Efterfrågeförhållanden beror även på aktuella beslut om standarder och produktkrav, som t.ex.
offentlig efterfrågan som formuleras i termer av offentlig upphandling.

8.4 Finansiering
Hälso- och sjukvården som är en kunskapsorganisation bör verka för organisatoriskt lärande och
utveckling, vilket som i Lundvalls breda definition av innovationssystem visar på vikten av
institutioner som samverkar över organisatoriska gränser och därmed möjliggör och främjar
innovation. En viktig aspekt som tidigare studier av innovationssystem visar är att de flesta system
klarar finansieringen så länge de får statliga bidrag, men efter denna begränsade tid följer oftast en
problematisk fas där jakten på finansiering blir avgörande för den fortsatta överlevnaden. Som
tidigare nämnts kan det dröja lång tid från det att bidragen tar slut tills det att
riskkapitalistinvesteringar görs, vilket medför att finansieringsglappet blir projektens död, som i
fallen med Prefix och THURE. En annan aspekt vad gäller bidrag är att det skapar ett visst
beroende och är resurskrävande att söka. Om en verksamhet får bidrag ett år, blir det svårare att få
en del av sjukhusets totala budget följande år, för att det ser ut som att avdelningen kan finansiera
sig tillräckligt på egen hand. Även om den maximala tiden för bidragsfinansiering överskridits och
avdelningen har samma kostnader som året innan måste de ha finansiering, vilket då blir
problematiskt att lösa. Om tidsperspektivet istället förlängdes och finansiering som
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utvecklingsbidrag etc. beviljades under en längre tid än det vanligt förekommande tre år, skulle
finansieringsglappet bli ett mindre problem.

8.5 Viktigt med långsiktigt och stabilt satsande från huvudman
Att skapa ett lyckosamt innovationssystem där befintliga strukturer ska samverka inom ett
landsting innebär en stor utmaning för SLL och de medverkande aktörerna. Hälso- och sjukvården
är komplex och konservativ, vilket till stor del beror på lagar som är till för att skydda patienter
och som t.ex. innebär att medicinsk behandling ska ges ”i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet”200. Möjligheten att testa ny medicinteknik i vårdmiljö försvåras därför delvis
på grund utav nyss nämnda faktum, men även konkurrenslagstiftning som LOU (lagen om
offentlig upphandling) har en inverkan.
Det finns i dagsläget en utarbetad process för innovation på kliniker inom SLL och
medicintekniska företag har delvis möjlighet att testa sina produkter ute på kliniker och få dem
utprövade i vårdmiljö, men dessa tillgångar skulle kunna utnyttjas i större utsträckning. Den
kunskap som finns inom sjukvårdsorganisationen, dels i form av innovationskapital, men även
inom produktutveckling, regelverk osv. är idag god, men potentialen i den tilltänkta
samverkansformen för innovation skulle kunna ökas. För att få tillgång till en mängd idéer av
vilka de med mest potential väljs ut för produktifiering och utnyttja samverkan mellan sjukhusen,
skulle de befintliga innovationsverksamheterna möjligen behöva utökas. Men då krävs naturligtvis
ytterligare finansiering.

8.6 Viktigt att utnyttja befintlig innovationsstruktur och kompetens
En vanlig uppfattning bland innovationsaktörer är betydelsen av att behålla befintlig struktur och
kompetens och inte bygga en helt ny samverkansorganisation. Exempelvis Uminova, Stanford,
DSI och SÖS har skapat nya koncept, arbetsrutiner eller utvecklingsprogram för att täcka behov
av strukturer som inte tidigare funnits. Inom dessa utvecklingsprogram finns däremot ett utvecklat
system för hur nätverk och aktörskontakter utnyttjas för kompletterande kompetens i
innovationsarbetet. Av vikt är även tydlighet och information till vårdpersonal m.fl. så att de vet
vart de ska vända sig för att få möjlighet att vidareutveckla sina idéer. Om de vet var ingångarna
finns ökar sannolikheten att en stor mängd idéer kommer att ”konkurrera” med varandra och
därmed uppnås en bredd som kan ligga till grund för ett urval av bärkraftiga idéer vilka kan
utvecklas till skalbara produkter och/eller flerproduktsföretag. Att synliggöra befintliga
200

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763; 3 a §.

Centrala omständigheter för samverkan

63

innovationsstrukturer behövs och likaså att ta tillvara den kompetens som finns genom att
möjliggöra och arbeta för samverkan mellan olika innovationsaktörer. Det är en vanlig uppfattning
bland de intervjuade och påpekas även som grundläggande innovationsfrämjande faktorer i teorin
om kluster och nätverk. Innovationsaktörer bör istället för att konkurrera med varandra i vissa
situationer, inse synergieffekter av att samarbeta. I den diskussionen kan det vara nödvändigt med
ett vidare perspektiv än enbart utifrån den egna organisationen.

8.7 Betydelse av medvetna val och IPR-strategier
En medvetenhet om olika IPR-strategier och juridisk kännedom om eventuella hinder och faktorer
som kan tänkas påverka kommersialiseringsprocessen är ett ofta försummat men desto viktigare
delmoment i den medicintekniska innovationsprocessen. Genomarbetade strategier och
avvägningar innebär generellt en större sannolikhet att lyckas ta en idé ut på marknaden, vilket
minskar ett eventuellt inträdeshinder. Även konkurrenskraften inom marknaden kan öka om IPRstrategier utnyttjas.
Att utarbeta och formulera IPR-strategier för att passa in optimalt i verksamheten är inget som
hälso- och sjukvården är vana att göra. Anpassningar till lärarundantaget och ovisshet om
huruvida innovationsarbete inkluderas i landstingets befogenheter, komplicerar arbetet ytterligare.
Grundläggande för att kunna utforma en IPR-strategi är att först besvara frågan om hur
användningen av IPR bäst organiseras och utvecklas för att främja offentlig välfärd. Om ett
landstingsägt bolag t.ex. skulle kunna överta rättigheterna till innovationer samtidigt som
idégivaren ersätts med en royalty måste utredas närmre av juridiskt sakkunniga.
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9. Slutdiskussion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I följande avsnitt lyfts några centrala omständigheter från analysen fram och belyses utifrån
under studien uppkomna reflektioner.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1 Förslag på organisationsstruktur för SHI/PUSH
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A: ’Idélotsar’ fångar upp idéer från personal, patienter & anhöriga ute på sjukhusen och genomför
enklare nyhetsgranskning för att sålla bort de idéer som redan har en tillfredställande lösning på
marknaden. De stöttar idébärarna av nya idéer att kontakta PUSH.

B: Idéer sorteras ut:
DSI 

tar över och utvecklar patent & mönsterskydd,

Idé K.  stöttar idébäraren att utveckla sin idé,
SöS 

utveckling i samarbete med tillverkare och leverantörer,

CMTH  erbjuds de mer avancerade idéer.

C: ’SÖS’ idkar utbyte med tillverkare & leverantörer (T&L);
SÖS bidrar med arbetstid för utveckling och kontakten med användarna i sjukvården,
T&L återgäldar med finansiering och kunskap.
D: En första genomarbetning av idéerna sker på DSI respektive i stöttning av Idé Karolinska,
därefter skickas utvecklingsbeskrivningar till PUSH.
E

PUSH kontaktar referensgrupper anpassade till olika behovsområden med representanter från
olika avdelningar och med olika kompetenser. Referensgrupperna tillfrågas om deras
uppfattning av marknads- och utvecklingspotentialen för respektive idé.
PUSH tar in kommentarerna och begrundar vilka projekt som ska gå vidare.

F:

Utvecklingsprojekten söker förstudiemedel (max 15’ kr) för att finansiera en bredare
marknadsundersökning och djupare nyhetsgranskning.

G: Den nya informationen går tillbaks till DSI respektive Idé K för vidare utveckling av idéerna.
H: Eventuell vidare teknisk utveckling och konstruering hanteras genom MTA på KS.
I:

Eventuella kliniska studier genomförs vid behov genom samarbete med KTA.

J

Almi kopplas in igen av Idé Karolinska, den här gången för att finansiera idébärarens
affärsutveckling.

K

Avancerade idéer kan söka sig till STING, som har en hård urvalsprocess för vilka idéer de
satsar på. De arbetar aktivt med att sätta ihop en företagsledningsgrupp kring utvecklade
produkter som STING ser en global marknad för. I annat fall kan idébäraren starta ett eget
företag.

L:

DSI utvecklar idén ytterligare och skickar den till PUSH.

M: PUSH använder sitt gedigna kontaktnät för att få kontakt med både tänkbara tillverkare,
riskkapitalister, andra potentiella användare m.fl. Utifrån kunskaper och erfarenheter från
kontaktpersonerna gallras det bland idéerna.
N: Innovationslån om 50’ till 400’ kr söks av Almi för vidareutveckling av de idéer som inte
gallrats bort än.
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De väl utvecklade projekten är nu klara att avyttras, för projekt som behöver mer utveckling
återupprepas tidigare steg efter behov. Eftersträvan är att leasa ut patenten till svenska företag
mot ersättning i form av direktbetalning plus royalty.

Q: Väl utvecklade projekt kan även söka sig vidare till STING för att eventuellt få vidare
coachning genom kommersialiseringsprocessen.
R: Målsättningen med STING är att det ska startas drivkraftiga företag som kan slå bra på en
global marknad.

Vid uppbyggnad av en organisationsstruktur för samarbetet kring ett nytt innovationssystem är det
bl.a. viktigt att ta vara på befintliga innovations- och samarbetsstrukturer.
Det är även viktigt att involvera kontakter från innovationsutvecklingens hela produktcykel från
idé till implementerad produkt.
Kontakter är A och O för att lyckas utveckla och marknadsintroducera nya innovationer.
Idélotsar bör användas för att knyta kontakter och förtroende samt stötta personal lokalt på
vårdavdelningen. Olika grupper med samlade specialister från flera delar av sjukvården samt
leverantörer och tillverkare bör kopplas in för att ge utlåtande och omdöme om huruvida nya idéer
ska tas vidare med till vidareutveckling.
Varje aktör i innovationssamarbetet ska ta hand om det som respektive aktör är bra på. För att
öka chansen att lyckas med att marknadsintroducera idéer genom innovationssystemet, är det
viktigt med dels långsiktigt drivande av en huvudman, samt med täckande finansiering både för
organisationen och för projekten. För att komma fram till en stabil och dynamisk
organisationsstruktur, behövs ett tydligt ledarskap och en långsiktig finansiering.
För de utvecklingsprojekt där idégivaren inte vill utveckla sin idé själv utan lämna ifrån sig den
för vidareutveckling samlas ärendena från alla tre sjukhusen till DSI som skriver kontrakt om att
ta över rättigheterna för idén. DSI har arbetat längst med innovationsutveckling bland sjukhusen.
Därigenom har DSI hunnit bli kunnigast på utvecklingsprocessen från teknikutveckling och
patentskrivning till tester i vårdmiljö och slutligen avyttring, genom främst leasingavtal och
reglering av royaltys men även genom försäljningspremier. För att lättare få ut den nya produkten
på marknaden bör det vid avyttring fokuseras på att leasa till ett redan etablerat
flerproduktsföretag med försäljning inom samma vårdområde som den nya produkten. SÖS har
specialiserat sig på utveckling av befintliga medicintekniska produkter och arbetar därigenom i
nära samarbete med tillverkare och leverantörer. KS arbetar främst på uppdrag med utveckling av
medicinsk teknik. DSI bör således inledningsvis öppna för att placera filialer av sin verksamhet på
SÖS respektive KS för att bredda inhämtandet av idéer genom att nå ut till både fler potentiella
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idébärare samt procentuellt större andel av landstingets totala vårdpersonal. Genom dessa filialer
bör även idéer som passar sig bättre för utveckling via andra utvecklingsgrupper vidarebefordras
till den mest passande vidareutvecklaren inom samarbetet. Exempelvis bör SÖS bli tilldelade idéer
som har med utveckling av befintliga leverantörers produkter.
För att kunna expandera verksamheten bör samarbete mellan flera nationellt spridda
innovationssystem upprättas, för bl.a. kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och gemensamma
satsningar.

9.2 Trippelhelix, tillgång men ej hela lösningen
Flera projekt i Sverige har utvecklats enligt trippelhelix-modellen som är en samarbetsstruktur för
projekt där forsknings-/utvecklingsinstitut samarbetar med näringsliv och offentlig sektor.
Trippelhelix-synsättet sätter in innovationsverksamheten i en bredare kontext, där samarbeten
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor beskrivs. På detta sätt är trippelhelix-systemen en
tillgång som förenar flera kunskapsintensiva sektorer och bidrar till spridning och utbyte av mjuka
resurser i form av kunskap, erfarenhet och kontakter.
Den forskningspolitik som förs idag fokuserar på forskning inom högskola och universitet och
betydligt mindre kapital går till kommersialisering. Fortsätter denna fokusering kommer det
tendera till att fler utvecklingsprojekt uppkommer, men det behöver inte nödvändigtvis innebära
att fler innovationer leder till ekonomisk expansion och ökad arbetskraft. För att komma närmre
de målen krävs även ökad satsning på kommersialisering.

En annan poäng med trippelhelix har visats sig där vissa satsar på att öka samarbetet med skola
genom att bl.a. erbjuda studenter att bilda examensarbeten kring inkomna utvecklingsidéer.
Studenter saknar annars i hög grad praktik och får på så vis möjlighet att dels få inblick i
arbetsplatsverksamhet, dels få möjlighet att visa vi vad de kan, samt tillfälle att knyta kontakter
inom näringslivet.

9.3 Positiva bieffekter av innovationssatsningar på medicinteknik
I de fall som en idé läggs åt sidan för att en produkt redan existerar på marknaden finns det en
utvecklingspotential på idébärarens avdelning att utveckla sina vårdrutiner genom inköp av
befintlig utrustning. Om idéer och förslag hanteras strukturerat kan denna tillgång bidra till att
utveckla vården, både genom innovation men även då t.ex. nya idéer nyhetsgranskas och det visar
sig att en befintlig produkt redan finns som löser ett identifierat problem.
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Av erfarenheterna från innovationssystem för medicinteknik har målsättningen för ett par
verksamheter

varit

att

skapa

tillväxt

genom

utökade arbetstillfällen

som

följd

av

kommersialiseringen av idéer. I dessa fall har de vårdrelaterade följder av innovationsarbetet, som
personalfrämjande effekter och förbättrad patientvård, snarare varit positiva bieffekter än
utarbetade mål.

9.4 Beslutsfattare måste ta ställning i frågan om landstinget ska satsa på innovation
Den kunskapsintensiva hälso- och sjukvårdssektorn som bedrivs av landstinget, ställs inför en rad
faktorer som påverkar beslut om en framtida innovationssamverkan för medicinteknik. Som
framgår av diskussionen om produktifiering och utveckling av processer inom SLL, bör
landstinget verka för personalbefrämjande åtgärder, vilket tillvaratagande av personalens idéer kan
vara. Däremot omgärdas produktifieringen av oklarheter som om ett eventuellt landstingsägt bolag
får överta ägarrättigheter och därmed finansiera och gynna detta bolag framför andra
medicintekniska företag. Hittills har de olika verksamheterna på sjukhusen kunnat arbeta med
innovation och i viss mån kommersialisering av produkter så länge de interna utgifterna inte
överstigit den externa finansieringen så att vården drabbats.

En ekonomisk satsning från landstinget måste även motiveras ur ett vårdansvars- och etiskt
perspektiv, varför satsningen på en framtida innovationssamverkan måste ställas i relation till
problemen med befintliga vårdköer. Därtill måste en avvägning göras om hur resurser och insatser
ska fördelas. I enlighet med tidigare diskussion om landstingets huvuduppdrag inkluderar
innovationsarbete eller ej och vilken instans som i så fall ska äga och förvalta IPR, måste en
landstingsgemensam IPR-policy tas fram och klarhet bringas angående kritiska omständigheter
som ägarförhållanden.

9.5 Samhällsekonomiska aspekter på innovation av medicinteknik
Om det finns incitament för användning av så kallad innovationsupphandling, genom att FoU
inkluderas i offentlig upphandling, kan innovation stimuleras, vilket skulle kunna vara en del i att
överbrygga klyftan mellan innovation och entreprenörskap. På så vis skulle också
upphandlingsprocessen kunna öka näringslivsaktörers motiv att kommersialisera vårdpersonals
och forskningsrelaterade idéer och produkter som utgår från ett reellt behov. För att lyckas skapa
de efterlysta arenorna för möten mellan kapital, entreprenörer och näringsliv, kan incitament för
innovationsupphandling vara ett steg i rätt riktning.
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Inom upphandlingsförfarandet skulle även hälsoekonomiska utvärderingar kunna nyttjas bättre om
rätt incitament instiftades. Även om kliniker eller sjukhus vill införa hälsoekonomiska studier som
en del i upphandlingen, vilket gäller för läkemedelsupphandling, medför det en extra kostnad att
använda studierna, utan att det genererar någon direkt vinst. Däremot kan stora besparingar göras
men de ligger snarare på en samhällsekonomisk nivå, varför regleringar från en högre nivå än
klinik- respektive sjukhus-nivå behövs för tillräckliga incitament.

Fortsatta forskningsområden
Om eller när samverkansprojektet för innovation väl initieras står samtliga medverkande inför en
stor utmaning. Hur samarbetet mellan landstingets sjukhus och övriga aktörer utvecklas återstår att
se, vilket öppnar möjligheten för en uppföljning och utvärdering av verksamheten i kommande
studier. Vidare vore det intressant att undersöka de innovationssystem som inte ryms inom denna
studies ramar. Genom bl.a. benchmarking med det privata näringslivet och amerikanska, brittiska
eller nordiska innovationssystem, kan eventuella slutsatser dras och erfarenheter genereras
angående utformande av bl.a. IPR-strategier.
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Figurer
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Figur 3: Begreppsapparat för Nätverksteori (sid. 19)

Figur 4; Sållningsmetodiksmodell för studiens kvalitativa analys (sid. 23)

Figur 5: Pimm:s förenklade skiss av process för kommersialisering. (sid. 39)
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Figur 6: Gap att överbrygga från idé till produktifiering. (sid. 45)
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Bilaga A; Exempel på ”high-practice-produkter”

Careousel®

Doxpal självhållande sårhake

Bild; Careousel1

Bild; Doxpal4

”Careousel är en datorstyrd, programmerbar
medicindoserare
som
innehåller
28
doseringsfack. Vid inställda tidpunkter, 1 till
28 ggr/dag, vrids medicinkassetten och nästa
fack blir tillgängligt under en öppning i
medicindoserarens
lock
och
en
påminnelsesignal ljuder. […] Tas inte
medicinen påminner Careousel under
inställd tid. Doserad medicin räcker en
vecka vid medicinering fyra ggr/dag.”2

”Doxpal

är en engångshake i plast som
används till att hålla upp operationssåret
under ortopediska ingrepp.
Haken är genomlysningsbar och kan därför
sitta kvar vid de röntgenundersökningar
som görs efter operationen.
Den ger bra åtkomlighet i såret under
operationen vilket leder till att både
ergonomin för personalen förbättras och att
operationstiden förkortas.” 5

Careousel är världsunik och patenterad.3
Careousel är utvecklad
(se mer under rubrik 5.2.1)

genom

Pimm

Doxpal är en patenterad produkt.
Doxal är utvecklad genom
(se mer under rubrik 5.1.4)

PUMA

QuickFill
Blodtrycksmanschetter har traditionellt pumpats upp
manuellt genom upp till 40 rejäla tryck. Detta har
resulterat i ömma och värkande underarmar för
sjukvårdspersonalen.

Bild; QuickFill

Med QuickFill pumpas manschetten upp med
andningsluft från vägguttag som finns i sjukhusens alla
rum. QuickFill är kompatibel med marknadens alla
manschetter.6
QuickFill är utvecklad av DSI (se mer: Rubrik 7.1)

1
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Pharmacell ,Careousel Broschyr, Motala, 2006, hämtad 090528
<http://www.pharmacell.se/product/leaflets/BroschyrSE_060303.pdf>.
3
ibid.
4
NMS Nordic Medical Supply, Doxpal, hämtad 090528,
<http://www.nordicmedicalsupply.com/parse.asp?skabelon=&func=NEWS&id=155813263&LanguageID=1131970671>.
5
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6
Ny Teknik, Charlotta von Schultz, När vårdpersonalen själva får bestämma, 070516, hämtad 090528,
<http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article44009.ece>.
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Erik Mårtenson, Ing. på DSI DS, Intervju på MTA på DS, 090220, 090225 och 090504
Joakim Sjögren, Ing. på FoU KS, Intervju på MTA på KS, 090428
Lars Carlsson, Chef MTA SÖS, Intervju på SÖS, 090511
Olle Hillborg, Ing. på DSI DS, Intervju på MTA på DS, 090220, 090225 och 090504
Saeed Mehranrad, Ing. på FoU SÖS, Intervju på MTA på SÖS, 090427

Bilaga B II; Relaterade urvalsgruppen
Anneli Viklund, Innovation Stockholm, Almi, Intervju på Almi, Drottninggatan 97, 090514
Kaj Mickos, prof. emer. innovationsteknik, Intervju på David bagares gata 18, 090506
Olof Berglund, Civ.ek., Affärscoach inom medtech på Sting, Intervju på Sting i Kista, 090508
Peter Ekman, Affärsutv. och Innovation, Almi, Intervju på Almi, Drottninggatan 97, 090514
Pontus von Bahr, Handläggare med.tek. på Vinnova, Intervju på Vinnova i Sthlm, 090513

Bilaga B III; Extern urvalsgrupp
Aurora Mickos, Proj. manager, Intervju på Innovation plant, David bagares gata 12, 090506
Betty Mickos, Proj. coordinator, Intervju på Innovation plant, David bagares gata 12, 090506
Helen Ljunggren, Projektledare PUMA och Almi i vård och omsorg, 090525 (telefonintervju)
Lars-Gösta Hellström, Universitetslektor medicinsk teknik KI, Intervju på KI, 090317
Lennart Lidman, Affärsutvecklare Pimm, Almi Östergötland, 090525 (telefonintervju)
Åke Matton, VD Nivo, Intervju på SKL, Hornsgatan 20, 090505
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Bilaga C; Intervjumall
Bilaga C I; Intern urvalsgrupp
Frågor:
Hur ser ni på PUSH?
Vad betyder PUSH för er avdelning?
Vad är er avdelnings roll i PUSH?
Vad är centrala omständigheter för att innovationssystem ska överleva? (… och utvecklas?)
Arbetar ni med hälsoekonomiska studier? (… generellt och/eller för innovationerna?)
Hur arbetar ni med immaterialrättsfrågor?

Bilaga C II; Relaterade urvalsgruppen
Frågor:
Vad har ni för erfarenhet från innovationssystem? (innovationsprojekt?)
Vad är centrala omständigheter för att innovationssystem ska överleva? (… och utvecklas?)
Hur arbetar ni med: … (svar på ovanstående fråga) … ?
Vad är er bild av PUSH?
Hur lämpar sig ett samarbete mellan er och PUSH?
Har ni något eget samarbete med sjukhusen i Stockholms län?
Vad ser ni för tendenser i svensk innovationspolitik?
Vad anser ni att IPR-strategier har för betydelse för innovationssatsningar?

Bilaga C III; Extern urvalsgrupp
Frågor:
Vad har ni för erfarenhet av innovationssystem? (i Stockholm och övriga landet?)
Vad är centrala omständigheter för att innovationssystem ska överleva? (… och utvecklas?)
Hur arbetar ni med: … (svar på ovanstående fråga) … ?
Vilka är de svåraste fallgroparna för innovationssystem?
Vad ser ni för tendenser i svensk innovationspolitik?
Vad anser ni att IPR-strategier har för betydelse för innovationssatsningar?

3

Bilagor
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Bilaga D; Avtalsrätt
Bilaga D I; Avtalsrätt

Sekretessavtal och sekretessförbindelse
Sekretessavtal och -förbindelse är ett verktyg för att kunna skydda sin idé om denna inte redan
omfattas av ett immaterialrättsligt skydd. När potentiella samarbetspartners ska väljas eller
finansiärer ska sökas, är det ofta nödvändigt att kunna visa upp en idé eller prototyp, vilket innebär
att idégivaren riskerar att förlora rättigheterna till sin idé. Även koncept och know-how som inte
går att patentera eller mönsterskydda, kan behöva skyddas via sekretessavtal för att inte riskera att
offentliggöras. Avtalsskrivningen görs med hänsyn till det specifika fallet och bör omfatta
exempelvis vilken information som ska utbytas och hur långt fram i tiden sekretessen ska gälla.
Det kan påpekas att det i en förhandling inte inledningsvis måste tecknas sekretessavtal, då det är
möjligt att undvika att avslöja information som bör hemlighållas. Att visa på fördelar med en
innovation behöver t.ex. inte innebära att man avslöjar exakt vad som är unikt och nytt.7

Samarbetsavtal
Många innovationer utgår ifrån samarbeten mellan flera aktörer och då kan avtal tecknas mellan
berörda parter för att undvika tvister utifall att någon part skulle vilja lämna samarbetet. Sådana
samarbetsavtal kan omfatta personer inom en organisation som ska dela på rättigheterna till en
uppfinning, genom att ägarandelar till uppfinningen regleras i avtalet. Även när företag vänder sig
till juridiska eller fysiska personer utanför företaget kan samarbetsavtal vara lösningen för att
reglera ägarandelar och hur ett eventuellt avhopp från samarbetet ska komma att hanteras. 8
Bilaga D II; Licens-, utvärderings-, och optionsavtal
Om en idégivare behöver anlita utomstående hjälp behövs ofta ett avtal som omfattar rättigheterna
till idén under tiden från att den första kontakten tas tills det slutgiltiga avtalet träffats. Ett sådant
avtal kan vara ett av tre följande; utvärderings-, och options- licensavtal, vilka förklaras kortfattat
nedan.

7
8

Bo-Göran Wallin, Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer, Stockholm, 2006, s. 331-2.
ibid. s. 333.
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Bilagor
Utvärderingsavtal

Under en begränsad tid kan man i avtal reglera om möjligheten för intressenter att undersöka en
idé,

vilket

är

en

förutsättning

för

ett

ställningstagande

i

fråga

om

idéns

kommersialiseringspotential. Det går att låta fler intressenter få möjlighet att utvärdera samtidigt
om det regleras i avtalet. I avtalet bör tiden för utvärderingen begränsas och ersättning utgå till
idéinnehavaren för att denne låter potentiella intressenter göra utvärderingen.9

Optionsavtal
Ett optionsavtal är en typ av utvärderingsavtal, där den utvärderande parten ges en option på
förhandlingsrättigheter om ett eventuellt licens- eller överlåtelseavtal. Avtalet innebär i regel att
den utvärderande parten har ensamrätt på optionen under kontraktstiden. Då optionsinnehavaren
kan utnyttja löftet om förhandlingsrätt under optionstiden, kan innovatören inte skriva avtal med
andra utvärderande parter parallellt under optionstiden. Eftersom optionen är en möjlighet att
förhandla om en framtida licens eller överlåtelse, men inte ett löfte om detta, bör giltighetstiden
för optionsavtal, precis som i fallet med utvärderingsavtal, inte vara längre än nödvändigt.10

Licensavtal
Licensavtal kan tecknas i de fall en idégivare inte har en vilja eller resurser nog att själv ta sin idé
ut på marknaden. I utbyte mot en royalty (ersättning) kan innovatören upplåta rätten att
kommersialisera idén i form av ett licensavtal. Avtalen kan omfatta know-how och immateriella
tillgångar som t.ex. mönsterskydd och patent. Licensavtal kan anta olika former beroende på hur
många parter som ges rätten att nyttja innovationen kommersiellt. En exklusiv licens innebär
utnyttjanderätt för enbart licenstagaren, som betalar en royalty för denna rätt. Ett sätt för
licensgivaren att själv behålla utnyttjanderätten och samtidigt licensiera ut den till en annan part är
att teckna en ensamlicens. Då får både licensgivaren och en licenstagare t.ex. sälja en viss produkt,
och därmed konkurrera med varandra. För att fler än två parter ska kunna konkurrera på liknande
sätt kan en icke-exklusiv licens (även kallad enkel licens) avtalas fram. För att licensgivaren ska
kunna visa att ett licensförhållande föreligger, vilket kan behövas vid en eventuell tvist om
immaterialrättsligt intrång, bör licensgivaren registrera befintliga licensavtal hos t.ex. PRV (Patent
och registreringsverket).11

9

Wallin.
ibid.
11
ibid.
10

Bilagor

6

Överlåtelseavtal
Om en idégivare eller ägare av rättigheterna till en innovation vill låta en köpare nyttja
rättigheterna utan att denne ska behöva betala licensavgifter i framtiden, kan ett överlåtelseavtal
träffas. När en immateriell rättighet (som är registrerad) ska överlåtas ska överlåtelsen registreras
hos berörd myndighet, som nationellt eller internationella patentverk. Detta för att köparen ska äga
rättigheten formellt, vilket är av betydelse i händelse av en rättstvist.12

12

Wallin.

Bilagor
Bilaga E; Utbildningsinfo av nätverket ’Almi i vård och omsorg’

Ur: Inbjudan utbildning ALMI i vård och omsorg maj 20090507
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Bilagor
Bilaga F; Utveckla din idé, Idébeskrivningsmall, Pimm

Utveckla din idé, Idébeskrivningsmall, Pimm (2008), sid. 1/2
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Bilagor

Utveckla din idé, Idébeskrivningsmall, Pimm (2008), sid. 2/2
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