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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att kartlägga behovet av en testbädd för telemedicinska produkter och att
analysera krav som medicintekniska företag ställer på en testbäddsmiljö för samverkan med
sjukvården. Målet har varit att konkretisera resultatet i en kommersialiseringsplan för Karolinska
Testbädd för Telemedicin och eHälsa, vid Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vid genomförandet av undersökningen har totalt 19 intervjuer och ytterligare 6 telefonintervjuer
genomförts med dels representanter från medicintekniska företag och sjukvården och dels med
samarbetsstrukturer för medicinsk teknik och möjliga finansiärer. En enkätundersökning har
genomförts för att kvantifiera resultatet från intervjuerna. Webbutskick har gjorts till 279 företag
med verksamhet inom områdena medicinsk teknik, IT och telekom.
Uppsatsen beskriver hur den kliniska forskningen inom området medicinsk teknik har förändrats
de senaste decennierna och hur situationen ser ut idag. Utmaningar som den svenska hälso- och
sjukvården står inför presenteras, som demografiska förändringar, ökade sjukvårdskostnader, dyrare
behandlingsmetoder

och

färre

kommersialiserade

innovationer

inom

medicinsk

teknik.

Omständigheter som påverkar produktutveckling för hälso- och sjukvården belyses, dels genom den
regulatoriska gränsdragningen mellan IT-produkter och medicintekniska produkter och dels utifrån
en genomgång av forskning inom produkt- och tjänsteutveckling och utifrån de frågor kring hur
företag bedriver produktutveckling som ställts i intervjuerna och i webbenkäten.
Resultatet visar att företagen i högsta grad är beroende av samarbete med sjukvården i olika faser
av sin produktutvecklingsprocess och att flera företag uttrycker ett behov av en testbäddsstruktur.
Företagen samarbetar med vården framförallt för att det möjliggör att utveckla mer vårdanpassade
produkter. Samarbete med vården ger kortare utvecklingstider och därmed minskade
utvecklingskostnader. Det förenklar även arbetet med validering av produkters funktionalitet. Flera
företag har utarbetade samarbeten direkt in på vårdavdelningar, medan andra i dagsläget saknar
nödvändiga samarbetsstrukturer. Studien har identifierat ett flertal företag som visat intresse för ett
samarbete med Testbädden och ytterligare ett antal som har önskat att få mer information om vad
Testbädden kan erbjuda. I kommersialiseringsplanen föreslås Karolinska Testbädd för Telemedicin
och eHälsa fokusera på sin nisch samt vidareutveckla den kompetens som företagen saknar.
Testbädden bör arbeta vidare med att utveckla både externa kontakter och den interna
samverkansorganisationen på Karolinska för att möjliggöra effektiva, smidiga och kvalitativa
samarbeten mellan företag och sjukhusets avdelningar.
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Abstract
The purpose is to study the demand for a testbed for telemedicine and to analyze the medical
device-developing companies’ requirements on the testbed’s facilities when collaborating with the
healthcare sector in their product development. The study’s aim is to result in a commercialization
plan for Karolinska Testbed for telemedicine and eHealth, at the department of Biomedical
Engineering at Karolinska University Hospital. During the study, 19 interviews and 6 telephoneinterviews has been held with people from the medical device industry, hospitals, potential funders
and collaboration structures which foster medical device development. A web-survey has been sent
to 279 companies within the fields of medical technologies, IT and telecom, to quantify the results
from the interviews.
The study describes how the clinical research on medical technologies has changed over the last
decades and what the situation is like today. Present and forthcoming challenges to the Swedish
health care system is presented, like demographic changes, increasing healthcare-costs, expensive
treatments and the scarcity of medical device innovations being commercialized. Obstacles
affecting the medical device development are studied, including the regulatory differences between
IT and medical devices. An analysis of the research on product and service development is also
looked at from the perspectives on how the medical device companies develop their products,
which is derived from both interviews and the web-survey.
The result shows that medical device companies rely upon the ability to collaborate with the
hospitals in different phases of their product development process and that there is an extensive
need for a testbed structure amongst companies. The companies that collaborate with hospitals do
it primarily because it makes their products more adaptive to functioning in the settings of
healthcare, time to market and development costs can be decreased and it facilitates the process
when validating the functionality of their products. Several companies have their ways of
collaborating with hospital wards whilst others explicitly lack indispensable collaboration
structures. The study has identified some companies which have shown interest in collaborating
with Testbed Karolinska for telemedicine and eHealth and other ones whom wish to receive more
information on what the testbed can offer them. In the commercialization plan it is suggested that
Karolinska Testbed for telemedicine and eHealth shall focus on their niche and elaborate the
competency which the companies doesn’t have. It is also suggested that the Testbed continues the
work with developing the internal organization within Karolinska to enable efficient, flexible and
qualitative collaboration between companies and the clinics at Karolinska University Hospital.

……
Innehållsförteckning
DISPOSITION .....................................................................................................................................................................3
1. INLEDNING ....................................................................................................................................................................5
1.1 Bakgrund...............................................................................................................................................................5
1.2 Problemdiskussion ..............................................................................................................................................10
1.3 Syfte och mål .......................................................................................................................................................10
1.4 Avgränsning ........................................................................................................................................................11
2. TEORI ..........................................................................................................................................................................12
2.1 Offentlig-privat samverkan .................................................................................................................................12
2.2 Management för utveckling av processer för nya produkter...............................................................................13
2.3 Stage-Gate-modellen...........................................................................................................................................15
2.4 Högteknologisk produkt- och tjänsteutveckling ..................................................................................................16
2.5 FoU-effektivitet beroende på marknadsorientering ............................................................................................17
2.6 ”Dödens dal” glappet mellan forskning och kommersialiserad produktutveckling ...........................................18
3. METOD........................................................................................................................................................................20
3.1 Ansats..................................................................................................................................................................20
3.2 Sekundärdata ......................................................................................................................................................20
3.3 Primärdata ..........................................................................................................................................................21
3.4 Webbenkätundersökning .....................................................................................................................................24
3.5 Validitet...............................................................................................................................................................27
4. UTVECKLING AV MEDICINSK TEKNIK .........................................................................................................................28
4.1 Produktutveckling för hälso- och sjukvården......................................................................................................28
4.2 Samverkan akademi – sjukvård – näringsliv vid produktutveckling ...................................................................30
4.3 FoU av medicinsk teknik i Sverige ......................................................................................................................31
4.4 Mjuk finansiering av FoU av medicinsk teknik ...................................................................................................33
5. TELEMEDICIN – HUR SER DEN FRAMTIDA POTENTIALEN UT?.......................................................................................36
6. KAROLINSKA TESTBÄDD FÖR TELEMEDICIN OCH EHÄLSA..........................................................................................41
6.1 Behov av testbäddar............................................................................................................................................41
6.2 Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa ..............................................................................................41
6.3 Innovationsplatsen ..............................................................................................................................................44
7. RESULTAT ...................................................................................................................................................................46
7.1 Produktutveckling inom hälso- och sjukvården ..................................................................................................46
7.2 Produktutveckling i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv .........................................................46
7.3 Behovet av användares involvering genom produktutvecklingsprocessen..........................................................48
7.4 FoU av medicinsk teknik i Sverige ......................................................................................................................49
7.5 Finansiering av FoU av medicinsk teknik ...........................................................................................................50
7.6 Behovet av en testbädd för utveckling av medicinsk teknik.................................................................................50
7.7 Resultat av enkäten .............................................................................................................................................55

1

……
8. ANALYS – VAD KRÄVS AV TESTBÄDDEN? ..................................................................................................................63
8.1 Behovet av en testbädd........................................................................................................................................63
8.2 Krav på en testbädd för samverkan mellan sjukvård och näringsliv ..................................................................65
8.3 Risker och hot mot Testbäddens uppbyggnad och verksamhet ...........................................................................69
8.4 Styrkor och möjligheter för Testbäddens uppbyggnad och verksamhet ..............................................................71
9 SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATSER .............................................................................................................................72
9.1 Slutdiskussion......................................................................................................................................................72
9.2 Slutsatser.............................................................................................................................................................73
MARKNADS- OCH KOMMERSIALISERINGSPLAN ...............................................................................................................76
IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR VIDARE STUDIER ............................................................................................................82
KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................................................................83
Skriftliga källor .........................................................................................................................................................83
Intervjuer...................................................................................................................................................................86
BILAGOR ............................................................................................................................................................................I
1. Intervjuguide ............................................................................................................................................................I
2. Möjliga finansieringsbidrag och lån...................................................................................................................... II
3. Enkätfrågor ............................................................................................................................................................ V

Figur- och tabellförteckning
Figur 1 - Stage-gate-modell...........................................................................................................................................15
Figur 2 - Teknologisk mognad och marknadsmognad påverkar marknadsföringsprocessen........................................17
Figur 3 - Gapet mellan forskning och kommersialisering. ............................................................................................19
Figur 4 - Involverade i Karolinska Testbädden för Telemedicin och eHälsa [I]...........................................................22
Figur 5 - Aktiva inom verksamheter på Karolinska med koppling till testbäddens verksamhet [II]..............................23
Figur 6 - Testbädden närstående organisationer [III] ..................................................................................................23
Figur 7 - Forsknings- och utvecklingsfinansiärer, m.fl. [IV].........................................................................................23
Figur 8 - Företag med medicinteknikutveckling, delvis inriktad på telemedicin [V].....................................................23
Figur 9 - Beskrivning av företag i urvalsgrupp V..........................................................................................................24
Figur 10 - Hype cycle för telemedicin, år 2008. ............................................................................................................37
Figur 11 - Prioriteringsmatris över mognadsgrad för telemedicintillämpningsområden år 2008................................40
Figur 12 - Andel intresserade av att samarbeta med Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa......................55
Tabell 1 - Hur många anställda och hur stor omsättning har de företag som besvarat enkäten?.................................56
Tabell 2 - Upplever respondenter att deras företag har haft svårigheter med att hitta ingångar till att få
testa/validera/utveckla sina produkter inom vården?....................................................................................................57
Tabell 3 - Företags orsaker att vara involverade i samarbete med sjukvården vid produktutveckling? .......................58
Tabell 4 - Av vilka orsaker är företag inte mer involverade i samarbete med sjukvården vid sin produktutveckling? .59
Tabell 5 - Företag samarbetar och är intresserade av samarbete i samband med sin produktutveckling? ..................60
Tabell 6 - Företag samarbetar och är intresserade av samarbete i samband med sin produktutveckling. Specifikation
för företag som är intresserade av samarbete med Testbädden (grupp a & b) .............................................................61
Tabell 7 - Respondenten uppmanas anta att ett samarbete mellan deras företag och vården projekteras för att
inkludera tjänster unikt efter deras önskemål. Hur anser företagen att tjänsterna bäst finansieras? ...........................62

2

……
Disposition
1. Inledning:
Uppsatsen är tvärvetenskaplig och därför är avsnitten i inledningen till för att ge läsaren en inblick i
de problemområden som behandlas i uppsatsen. En bakgrund ges till den svenska hälso- och
sjukvården, med avseende på problem och utmaningar som sjukvård och produktutvecklande
företag ställs inför. Vidare presenteras kort en introduktion till produktutveckling, testbäddar,
telemedicin och eHälsa, vilket är teman som återkommer och beskrivs utförligare längre fram i
uppsatsen. Slutligen förs en problematiserande diskussion som mynnar ut i undersökningens syfte
och avgränsningar.

2. Teori:
Teoretiska infallsvinklar presenteras för att förstå hur dels teknikorienterade företag arbetar med
produktutveckling och forskning och dels hur finansiering av forskning och utveckling kan skötas
genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Att belysa teorier ur företagens perspektiv
är ett sätt att förstå Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsas användare – de
produktutvecklande företagen. Några av de teoretiska modellerna kan även användas för att se på
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa ur ett företagsperspektiv och inte bara som en del
av en offentlig verksamhet.

3. Metod:
I metoden förklarar vi hur vi har gått till väga vid utformande av denna studie och varför vi valt en
både kvalitativ och kvantitativ ansats för att angripa vårt syfte. Studieobjekten presenteras och val
av dessa motiveras såväl som tillvägagångssättet för att studera dem. Utformning av enkät och
intervjuunderlag förklaras.

4. Produktutveckling för hälso- och sjukvården:
Vid utveckling av produkter som ska användas inom sjukvården måste företagen ta hänsyn till
omständigheter som juridiska krav som ställs på produkterna. Det är även viktigt att kunna allokera
tillräckliga resurser, både kompetens och finansiering, för att ta produkterna från idéstadiet och ut
på marknaden. Utifrån sekundärdata görs en genomgång av dels lagstiftningen vad gäller
medicintekniska produkter och dels finansiering av produktutveckling presenteras. Likaså beskrivs
samverkan mellan företag och sjukvården i samband med testning och utveckling av produkter.
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5. Telemedicin – hur ser den framtida potentialen ut?:
Telemedicintillämpningar av olika slag beskrivs här utifrån i vilken utsträckning de nått marknaden
och används för patientvård och diagnos. Tillämpningsområden som bedöms få en ökad användning
de kommande 5-10 åren presenteras utifrån var de befinner sig på en så kallad Hype Cycle. På så
vis kan sedan företag som är verksamma inom dessa eller närliggande områden, sållas ut som
potentiella användare av Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa och Testbädden får en
angivelse om vilka typer av avdelningar de ska kunna erbjuda företagen att samarbeta med.
6. Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa:
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa, som studien utgår ifrån, beskrivs närmre utifrån
hur verksamheten startade och var den befinner sig idag.
7. Resultat:
Utifrån primärdata som samlats in via intervjuer och enkäten presenteras resultatet tematiskt med
avseende på; Produktutveckling inom hälso- och sjukvården, Produktutveckling i samverkan mellan
akademi, sjukvård och näringsliv, Behovet av användares involvering under produktutvecklingen,
Forskning och utveckling och finansiering av medicinsk teknik i Sverige samt behovet av en
testbädd som framkommit ur intervjuer och enkätsvar.
8. Analys – Vad krävs av Testbädden?:
I analysen definieras behov och krav på en samverkansmiljö, samt risker och hot som Testbädden
bör undvika. Analysen utgår från vad som framkommit i undersökningens resultat, samt det som
härletts ur tidigare forskning om behovet av en samverkansmiljö för utveckling av medicintekniska
produkter.
9. Diskussion och slutsats:
Ur föregående kapitel där flertalet faktorer som rör Testbäddsmiljön presenterats, diskuteras i detta
kapitel resultatet av denna analys i en problematiserande diskussion. Diskussionen avser att ställa
sig frågan vad det framkomna resultatet betyder för vidareutvecklingen av Testbädden. Efter denna
diskussion presenteras kortfattade slutsatser som kan dras av föregående kapitel, vilka mynnar ut i
en plan för kommersialisering av Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Hälso- och Sjukvården i Sverige
Den svenska hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar de kommande åren. Demografiska
förändringar kan illustreras av en så kallad omvänd befolkningspyramid. Allt färre
förvärvsarbetande kommer att behöva försörja och finansiera den ökande andelen äldres sjukvård, i
takt med att den förväntade medellivslängden väntas fortsätta att stiga.1 Denna demografiska
utveckling är ett globalt problem, vilket kan illustreras av beräkningar av befolkningsandelen över
65 år i exempelvis Japan och USA jämfört med Västeuropa. År 2025, alltså inom en nära
förestående framtid, räknar US Bureau of Statistics med att folkmängden för respektive
land/område kommer att uppgå till 33, 72 respektive 90 miljoner människor över 65 år.2
Samtidigt som medicinska diagnos- och behandlingsmetoder utvecklas och förbättras, drivs
sjukvårdskostnaderna upp när allt dyrare behandlingsmetoder tillhandahålls kombinerat med att
konsumtionen av sjukvård beräknas fortsätta öka. Ökande sjukvårdskostnader är ett globalt
problem, när både förväntningar och förutsättningar att diagnostisera, bota och lindra sjukdom och
värk ökar. I takt med att levnadsstandarden höjts i den industrialiserade världen och hur Internet
revolutionerat

människors

tillgång

till

information

och

förändrat

beteenden

för

informationssökning, har också samhällets och enskilda individers krav på sjukvården ökat. Som en
följd av den ökade kunskapsbildningen blir patienter alltmer delaktiga i till exempel val av
behandlingsmetod.3 Utvecklingen av ny teknik och användandet av denna inom hälso- och
sjukvården har fortsatt att driva upp kostnaderna. För att möta denna utveckling har försök gjorts till
besparingar och effektivisering, bland annat genom att utnyttja telemedicinska4 lösningar.
Ökande sjukvårdskostnader ställer vården inför nya utmaningar
Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar kontinuerligt främst på grund av den medicintekniska
och demografiska utvecklingen, men även beroende på att befolkningens förväntningar och krav på
vårdkvalitén driver upp kostnaderna. Hälso- och sjukvården ställs inför nya utmaningar för att möta
de ökade ekonomiska kraven och samtidigt kunna upprätthålla och förmedla en hög vårdstandard
till befolkningen. Den främsta utmaningen (vilken är gemensam för hela västvärlden) ligger i att

1

Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen, hämtad 2010525 <http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp>.
US Bureau of Statistics, ur B Söderberg, Mobil framtid 2009, Kiwok, 2009.
3
U Meijer, J-I Lind,’Nya perspektiv och bättre samordning behövs i vården’ Dagens Medicin, 2009-01-21, hämtad
100504, <http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/01/21/sjukvarden-behover-byta-pe/index.xml>.
4
Telemedicin innebär att sjukvård tillhandahålls på distans, till exempel genom att en patients röntgenbilder bedöms
av en läkare som befinner sig på ett annat ställe än bilderna, det vill säga, de förs över elektroniskt. Telemedicin
förklaras utförligare längre fram i uppsatsen.
2
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öka produktiviteten inom sjukvården.5 Sveriges kostnad för hälso- och sjukvård uppgick år 2007 till
9,16 % av BNP7, vilken förväntas öka framöver om ingen större förändring görs. Sverige är dock
långtifrån ensamt om att en hög kostnadsandel av BNP utgörs av sjukvårdskostnader. För år 2007
uppgick USA:s sjukvårdskostnad som andel av BNP till 16 %, medan länder med, för Sverige,
jämförbara sjukvårdsystem, som Nederländerna, hade kostnader på 9,8 % av BNP.8 De svenska
sjukvårdskostnaderna har en snabbare kostnadsutveckling än både BNP och reallönerna i Sverige,9
viket på sikt blir ohållbart. För att möta kostnadsutvecklingen tvingas kommuner och landsting till
sparreformer vilket höjer kraven på att nyinvesteringar av teknik och nya behandlingsmetoder måste
kunna motiveras ekonomiskt ur flera perspektiv, såväl samhällsekonomiskt som på klinik- och
sjukhusnivå.10 En övergång mot resultatstyrd sjukvård skulle kunna vara en möjlighet att möta de
ökade kostnaderna inom vården. Med resultatstyrd vård avses resultatmätning av vårdinsatser
definierat som patientnytta relativt vårdkostnaden per insats.11
Hur bedriver företag produktutveckling?
Hälso- och sjukvården har, sett ur ett historiskt perspektiv, blivit alltmer teknikintensiv. Det finns
mer än 10 000 olika medicintekniska produkter inom sjukvården.12 Produkter som används inom
vården varierar däremot i teknikintensitet, vilket kan exemplifieras med de stora tekniska
skillnaderna som föreligger mellan två olika produkter som en sårhake och en datortomograf.
Teknikorienterade företag utvecklar produkter inom alla typer av områden och med varierande
tekniska inslag. Till sin hjälp har de ofta väldefinierade steg och faser som en produkt går igenom
på resan från idé till kommersialiserad produkt. Från det att ett problem identifierats och senare en
lösning hittats till problemet, sker en process för att först avgöra om idén är värd att satsa på och
sedan för att omvandla idén till en produkt, steg för steg. I dessa steg ingår bland annat förstudie,
prototypframtagning, testning och validering, vidareutveckling och slutligen kommersialisering av
produkten. Management av innovations- och produktutvecklingsprocesser har fått en ökad
betydelse, även om innovation som fenomen på intet sätt är nytt. Många produkter som är
högteknologiska utvecklas i ett samarbete mellan många olika aktörer. Företag samarbetar antingen
5

Boston Consulting Group, Value guided health care as a platform for industrial development in Sweden –
feasibility study, 2009, hämtad 100201, < http://www.sou.gov.se/samverkanklinforsk/pdf%2016%20dec/BCG%20%20Value%20guided%20healthcare;%20short%20version.pdf >.
6
OECD, Health Data/Frequently requested data, 2009,(baserat på siffror från 2007), hämtad 100526,
<http://oecd.org>.
7
Sveriges BNP var år 2007 3036 miljarder kronor. Det kan jämföras med USA:s BNP som uppgick till 94 573
miljarder kr samma år. Källa: OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx, hämtad 20100526.
8
OECD, Health Data, 2009.
9
Boston Consulting Group, 2009.
10
Ferraz-Nunes J, Karberg I, Bergström G, Hälsoekonomi – begrepp och tillämpningar, Studentlitteratur AB, Lund,
2007.
11
Boston Consulting Group, 2009.
12
Swedish MedTech, Om branschen, Skillnader mellan den medicintekniska branschen och läkemedelsindustrin,
hämtad 100527, <http://www.swedishmedtech.se/sidor/om-branschen.aspx>.
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inom respektive företag eller med utomstående företag eller organisationer för att allokera
nödvändiga resurser och kompetens inom särskilda kunskapsområden.13
Produktutveckling för Hälso- och sjukvården
Sveriges framstående ställning inom medicinteknik och utveckling av nya medicintekniska
produkter har kommit att försvagas. Svenska företag utvecklar inte längre banbrytande tekniska
uppfinningar i samma utsträckning som förr trots en historia av svenska uppfinningar såsom
pacemakern, ventilatorn och dialysapparaten.14 Även möjligheterna för att svenska innovationer ska
kunna ta sig ut på marknaden har minskat kraftigt i Sverige, bland annat på grund av
upphandlingsförfaranden där låga upphandlingskostnader prioriteras på bekostnad av investeringar i
nya innovativa tekniker och behandlingsmetoder.15 Den svenska medicintekniska marknaden
omsätter cirka 60 miljarder kronor (år 2007-2008) och sysselsätter 10 000 personer. Närmare 80 %
av de medicintekniska företagen är små och medelstora företag (SMF). Sverige exporterar mer än
90 % av den medicinteknik som produceras inom landet. 16 En stor del av denna export utgörs av
gamla svenska uppfinningar.17
För att introducera nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården krävs det att metoderna
stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet.18 Ny teknik och användning av IT
(Informationsteknologi) och IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) i vården måste
kunna möta krav på evidens för att införandet ska vara motiverat. Frågor som hur IT och IKT ska
klassas i förhållande till medicintekniska direktiv (MDD, Medical Device Directive) och hur all
teknik ska samordnas för att vara kompatibelt ställer höga krav på tillverkare och
upphandlingsorganisationer.
Särskilda krav på medicintekniska produkter
Utöver ovanstående förutsättningar kräver även utvecklingen av medicintekniska produkter att vissa
specifika faser inkluderas på vägen från idé till färdig produkt. Svensk lagstiftning avseende
medicintekniska produkter är anpassad till EU-direktiv och regleras i Lag (1993:584) om
medicintekniska produkter samt i tillhörande föreskrifter utfärdade av Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen.19 I princip alla medicintekniska produkter måste uppfylla så kallade grundläggande
krav, motsvara kraven för CE-märkning och så kallade väsentliga krav, vilket bland annat handlar
13

J Tidd, J Bessant & K Pavitt, Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational
Change, 2nd edn, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2001.
14
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Action MedTech – Key
Measures for Growing the medical Device Industry in Sweden, 2007.
15
H Bergström & H Gergils, Tre stora tre små, SNS förlag, Stockholm, 2007.
16
Swedish MedTech, Branschen, hämtad 100525, <http://www.swedishmedtech.se/sidor/statistik.aspx,>.
17
Action MedTech – Key Measures for Growing the medical Device Industry in Sweden, 2007.
18
Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763; 3 a §.
19
Läkemedelsverket, Det medicinteknsika regelverk. Hämtad 100415,
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Regelverket/>.
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om att tillverkare ska begränsa risker kopplade till produkten och dess användning. (Kraven på
medicintekniska produkter samt aktuella regelverk beskrivs längre fram i kapitel 4)
Telemedicin och eHälsa
Datoriseringen inom sjukvården och utvecklingen av tekniska lösningar skapar nya möjligheter för
teknikanvändning inom hälso- och sjukvården, vilket lett till att nya användningsområden vuxit
fram. eHälsa är ett samlingsbegrepp som kommit att innefatta en mängd närliggande termer som
”medical informatics, health informatics, biomedical informatics, medical telematics, health
telematics, telemedicine […], telecare, telehealth, telehomecare, Internetcare, mobilecare”.20
Sedermera har även innebörden breddats till att omfatta alltifrån ”stöd till folkhälsa,
hälsoundersökningar, egenvård, prevention, diagnostik, behandling, monitorering, uppföljning och
rehabilitering samt administration (som e-remiss, e-bokning, e-recept, e-utlåtande etc)”21 vilket
gjort begreppsförvirringen om möjligt än större. EU-kommissionen antog år 2003 termen eHälsa
(eHealth) med vilken avser hälso- och sjukvård, omsorg och egenvård som nyttjar informationsoch telekommunikationsteknologi. Dessa överlappande områden kan sägas omfatta förmedlad
sjukvård på distans.22 I uppsatsen kommer användningen av begrepp i möjligaste mån begränsas till
telemedicin och eHälsa. Telemedicin bedöms få en ökad tillämpning inom sjukvården framöver, till
nytta för både patienter och kliniker, förutsatt att implementeringen av telemedicinska applikationer
svarar mot direkta kliniska behov.23 Även EU-kommissionen driver på och uppmanar satsningar på
utveckling av telemedicin och telemedicinska tillämpningsområden för att tillmötesgå behovet av
sjukvård till den alltmer ökade andelen äldre i Europa.24 Användningsområden för telemedicin som
utvecklats starkt under det senaste decenniet går att dela upp i; 1) Elektroniska patientjournaler, 2)
Bildöverföring, t.ex. inom radiologi, oftalmologi, patologi och dermatologi, 3) Telekirurgi och
robotik 4) Användning av Call-center och mjukvara som beslutsstöd vid utredning, diagnos och
behandling.
Problemområden för utveckling, implementering och användning av telemedicin och eHälsa
omfattar tekniska, juridiska, organisatoriska, ekonomiska och etiska aspekter. Värdering av
nyttoeffekter och evidens för användning av telemedicin och eHälsa förekommer i dagsläget inte i
så stor utsträckning inom den svenska hälso- och sjukvården.25

20

Läkartidningen, E-hälsa inom EU, nr 15-16 2006, volym 103, sid 1197, hämtad 100415,
<http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/3/3761/LKT0615s1197_1201.pdf>.
21
ibid.
22
B Stanberry, ‘Telemedicine: barriers and opportunities in the 21st century’, Journal of Internal Medicine, 2000,
vol. 247, sid 615-628.
23
B Stanberry, 2000.
24
EU-kommisionen, Communication from the Comission to the european parliament, the council, the european
economic and social committee of the regions on telemedicine for the benefit of patients, healthcare systems and
society, Bryssel, 081104.
25
Intervju, S Jonson, Områdesansvarig för Telemedicin och eHälsa, MTA, Karolinska Universitetssjukhuset.
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”En svensk testbädd för klinisk forskning och utveckling” – en nationell vision
En förstudie från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har undersökt om visioner
beträffande samarbete mellan sjukvård och näringsliv går att konkretisera och omvandla till en
etablerad samverkansform mellan dessa två, där även akademin deltar. För att möjliggöra
samverkan manar studien till att pilotprojekt startas för att senast 2014 kunna uppnå visionen om en
ny etablerad samverkansmodell, där klinisk forskning, utveckling och utvärdering ska generera
effektivare arbetsprocesser samt modernare och kostnadseffektivare behandlingar. En del i visionen
är att etablera en nationell infrastruktur för denna modell, kallad testbädd, vilken IVA, med
deltagande aktörer från industrin, vården och akademin, ska bygga upp gemensamt.26 I förstudien
presenteras även en SWOT-analys avseende svensk klinisk forskning, där de främsta styrkorna,
svagheterna, möjligheterna och hoten framhålls.
Generellt om testbäddar
Andra former av testbäddar har vuxit fram och avser framförallt arenor för testning av IT-lösningar.
”Ny Teknik” har undersökt gemensamma faktorer för de så kallade testbäddarna och funnit att de
för att kallas testbäddar ska ha tillgång till elektroniska nätverk och möjlighet att använda sig av en
mängd försökspiloter, som kan testa IT-lösningarna. Möjligheten för forskare och kunder att få
tillgång till testbäddar är en förutsättning för dessa nya arenors existens. Testbäddsmiljön ska så
långt det är möjligt, vara identisk med den miljö där de produkter och tjänster som testas senare ska
användas. Testbäddar finns idag inom området IT och Telekommunikation, där nya bredbands- och
mobila tjänster utvecklas och testas.27 En testmiljö för produkter och tjänster baserade på fiberoptik,
kallad Fiber Optic Valley, finns sedan nio år tillbaka i regionen Gävle – Sundsvall – Hudiksvall.28
Uppbyggnad av en testbädd för att på distans testa mätutrustning från medicintekniska produkter är
på väg att byggas upp inom nätverket NovaMedTech, som avser regionen östra Mellansverige.29
Produktutveckling vid Karolinska Universitetssjukhuset
Vid Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för Medicinsk teknik (MTA) pågår etablering av
en testbäddsverksamhet, Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa. Testbäddsverksamheten
som koncept syftar till att skapa en arena för främst svenska medicintekniska och telekomföretag att
testa och utvärdera nya produkter/tjänster och kommersialisera dessa i samverkan med användarna;
vården och patienterna.30 På så vis får företag en möjlighet att bedriva produktutveckling i den
befintliga vårdmiljön samtidigt som produkterna som utvecklas i nära samarbete med sjukhusets
26

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ”En svensk testbädd för klinisk forskning och utveckling - en förstudie åt
Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen”, 2009.
27
M Kleja, Testbäddarna som ska väcka IT-Sverige, NyTeknik, 030312, hämtad 100415,
<http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article229393.ece>.
28
Fiberopticvalley, Om oss, hämtad 100420 <http://fiberopticvalley.com/om-oss/>.
29
Nova MedTech, IT-testbädd, hämtad 100420, <http://www.novamedtech.se/IT-testbadd.html>.
30
Intervju, områdesansvarig för Testbädd Karolinska för Telemedicin och eHälsa.
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kliniker anpassas direkt till vårdpersonals och patienters specifika förutsättningar och behov.
Tanken med Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa är ett ökat samarbete mellan sjukvård
och näringsliv, där båda parter drar nytta av denna samverkan vilket förhoppningsvis resulterar i
ökad patient- och samhällsnytta. Medicintekniska och IT-/telekomföretag erbjuds en ingång till
vården för att utveckla och implementera sina produkter i samverkan med användare och kunder.
Likaså stöder Testbädden den produktutveckling som kommer internt från sjukvården via forskare
eller annan vårdpersonal. Under de senaste tre åren har fyra internationella utvecklingsprojekt
drivits vid Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa. Testbädd Karolinska för Telemedicin
och eHälsa kommer längre fram i texten emellanåt att benämnas som Testbädden alternativt
Karolinska Testbädd.

1.2 Problemdiskussion
Den svenska hälso- och sjukvården, såväl som den medicintekniska branschen, står således inför en
rad utmaningar inom en nära framtid. För att den ökade andelen äldre vars vårdbehov bedöms öka
kraftigt och den kostnadsdrivande teknikutvecklingen inte ska urholka Sveriges ekonomi eller
medföra att vårdkvaliteten försämras, är det hög tid att vissa frågor ställs och kanske ännu viktigare
– lösningar hittas till de kommande problemen. Hur kan tekniken utnyttjas för att på bästa sätt
gagna vården och patienterna? Frågor att ta ställning till är exempelvis om det är ekonomiskt
motiverat att införa ny teknik i vården? Hur kan telemedicin och eHälsa påverka patienter och
vårdgivare? Hur ska telemedicinanvändningen implementeras så att den lever upp till
evidenskraven om att ha testats kliniskt och samtidigt följa rådande konkurrenslagstiftning som
LOU31 (Lagen om offentlig upphandling)? Hur stor är marknaden för telemedicinska produkter och
tjänster? Hur ser den telemedicinska branschen och området för eHälsa ut? Hur skiljer sig kraven åt
mellan

tillverkare

och

användare?

Kan

testbäddsverksamheten

vid

MTA

(Karolinska

Universitetssjukhuset) utgöra den ingång till vården som annars är så svåråtkomlig för svenska
medicintekniska företag? Hur ska nya produkter/tjänster som testas och utvecklas vid MTA
kommersialiseras? Hur kan MTA samverka med andra innovations- och utvecklingsverksamheter
för medicinteknik?

1.3 Syfte och mål
Syftet är att kartlägga behovet av en testbädd för telemedicinska produkter och att analysera krav
som medicintekniska företag ställer på en testbädd för samverkan med sjukvården. Målet är att
konkretisera en kommersialiseringsplan för Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa.

31

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
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1.4 Avgränsning
Testbäddar finns och utvecklas på flera håll runt om i Sverige. Denna undersökning avgränsar sig
till faktorer aktuella för uppbyggnad av en testbädd på Karolinska Universitetssjukhuset i
Stockholms län. Undersökningen vänder sig till svenska företag med inriktning på utveckling och
kommersialisering av telemedicinska produkter och tjänster. I den här undersökningen analyseras
de faktorer som är centrala utifrån telemedicinutvecklande företags perspektiv på samarbete med
sjukvården.
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2. Teori
Vid utveckling av avancerade medicintekniska produkter och telemedicinska lösningar är
utvecklingsarbetet och innovationsprocesserna så komplexa att samarbeten mellan olika
discipliner blir en nödvändighet. Anledningar till att organisationer samarbetar med varandra i
innovationsprocesser är bland andra förhoppningar om att följande effekter kan uppnås:32

- 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 ta olika former och skepnader. Beroende på vilka
aktörer samverkan avser och inom vilket område, sätts situationsanpassade konstellationer av
aktörer samman. Nedan ges en kort beskrivning av de teoretiska infallsvinklar som är intressanta
med hänsyn till vidareutvecklingen av Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa.

2.1 Offentlig-privat samverkan
Stora projekt har en tendens att vara så komplexa att många aktörer måste samverka för att kunna
genomföra dem. Traditionellt sett har framförallt större projekt, som till exempel sjukhusbyggen i
framförallt Storbritannien, genomförts via medverkan av både offentliga och privata aktörer, genom
så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). I Sverige är fenomenet relativt nytt, men har nyligen
rönt stor uppmärksamhet i samband med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS), vilket
Skanska fått i uppdrag att genomföra tillsammans med Innisfree från Storbritannien. Dessa parter
har tillsammans bildat det konsortium som ansvarar för byggnation, drift och finansiering av
NKS.33 I avtalet mellan offentliga och privata aktörer fördelas risker och finansieringen regleras.
Det är vanligt att den privata aktören står för byggnation, investeringskostnad, drift och underhåll
under en avtalad tidsperiod. I fallet med NKS sträcker sig det omdebatterade avtalet med Skanska
30 år fram i tiden. EU-kommissionen förklarar OPS som ett sätt att föra över investeringskostnader
och byggnation som traditionellt innehafts och genomförts av offentliga aktörer till privata aktörer.
Kriterier för OPS är även att projektet ska avse en offentlig verksamhet eller funktion och
finansieras av en icke-statlig finansiär, där stat, landsting eller kommun är den huvudsakliga

32
33

Tidd et al. 2001, s. 198.
Stockholms läns landsting, Nyhetsarkiv 2010, Skanska och Innisfree bygger Nya Karolinska Solna, 100504,
hämtad 100603, <http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=54014>.
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köparen. Den aktör som står för projektering och genomförande ska vara ett utomstående bolag,
vilken även bär den övervägande delen av projektets risker.34
Erfarenheter från chefer inom den offentliga sjukvården i Storbritannien visar att trots en
medvetenhet om för- och nackdelar av offentlig-privat samverkan upplever cheferna att det
föreligger svårigheter att genom konkreta råd, undvika de värsta fallgroparna och samtidigt kunna
dra nytta av potentialen som följer av denna sorts samverkan. De främsta fördelarna anses vara de
privata aktörernas förmåga att vara flexibla, öka kostnadseffektiviteten samt i vissa fall öka de
offentliga aktörernas kontroll över de privata aktörernas utförande.35

2.2 Management för utveckling av processer för nya produkter
Forskning på management för området produktutveckling har visat att för att produktutveckling ska
bli framgångsrik måste flera mål uppfyllas samtidigt. Några av dessa beskrivs i de nedanstående
avsnitten.36

Produkten skall uppfylla kundens krav och förväntningar
För att en ny produkt skall bli framgångsrik på sin marknad måste den erbjuda mer attraktiva
egenskaper, bättre kvalitet och bättre pris än de konkurrerande produkterna. En anledning till att
många produkter inte lyckas fullt ut med sin kommersialisering beror på att företaget som utvecklat
produkten inte haft tillräcklig kännedom om vilka egenskaper kunderna värdesätter mest. Även om
ett företag lyckas utveckla en teknisk enastående produkt garanterar det inte en kommersiell succé.
En vanlig svårighet företag ställs inför är även att sätta ett pris på en nyutvecklad produkt som
kunderna är villig att betala.37

34

EU-kommissionen, Grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om upphandling och koncessioner,
Bryssel, 040430, KOM(2004) 327.
35
J Field & E Peck, ‘Public–private partnerships in healthcare: the managers’ perspective’, Health and Social Care in
the Community, 11(6), 494–501, 2003.
36
M Schilling & C Hill, ‘Managing the new product development process: Strategic imperatives’, Academy of
Management Executive, 1998, vol 12, No. 3.
37
ibid.
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Minimera utvecklingstiden
Det finns tre huvudsakliga anledningar att minimera utvecklingstiden. Dels leder kortare
utvecklingstider till minskade kostnader för produktutvecklingen, samt att det numera ställs högre
krav på att ha en kort utvecklingstid då produktlivscyklerna blir allt kortare, mer eller mindre i olika
branscher. Dels gör kortare utvecklingstid att företag ges möjligheten att bli tidiga ut på marknaden
med nya produkter och på så viss får de fördelar genom att kunna bygga en märkeslojalitet och
genom att skaffa sig tillgång till viktiga kundsegment innan konkurrenterna. Företag med tradition
och vana av korta produktutvecklingsprocesser blir mer konkurrenskraftiga då de kan reagera
snabbare på förändringar på marknader i och med att ny teknik blir känd. Studier har påvisat ett
starkt positivt samband mellan kort utvecklingstid och kommersiell framgång för nya produkter.38

Ha kontroll på utvecklingskostnaderna
Det spelar ingen roll om ett företag har utvecklat en ny produkt med kort utvecklingstid och som
motsvarar kundernas behov och krav om inte hänsyn har tagits till företagets utvecklingskostnader.
Produkterna är dömda att misslyckas om företaget måste ta ut ett allt för högt pris för att
kompensera för de höga utvecklingskostnaderna. Det är därför viktigt att företagen både ser till att
göra rätt saker samt att göra saker rätt. 39

Parallella utvecklingsprocesser
Ett sätt att korta utvecklingstiden är att använda sig av en process där de olika faserna lappar över
varandra istället för att faserna tar vid när de föregående slutar. Genom att använda sig av parallella
faser ökar man interaktionen mellan olika funktioner i processen. Tidigare (icke-parallella)
processer kunde till exempel leda till att utvecklingsteamet tog fram en produkt som senare visade
sig vara näst intill omöjlig att tillverka på ett effektivt sätt. En risk med att använda sig av parallella
utvecklingsprocesser är att det kan bli väldigt dyrt att göra förändringar i produkten när väl en eller
flera parallella faser har startat. 40

38

Schilling & Hill, 1998.
ibid.
40
ibid.
39
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Involvera kunder och leverantörer i utvecklingsprocessen
För att komma runt problemet med att produkter inte uppfyller kundkraven och att produkterna inte
kommer ut på marknaden i tid kan företagen involvera kunder och leverantörer i
utvecklingsprocesserna. Kunder kan oftast bäst identifiera produktens behov av kapacitet och
beskriva vilken miniminivå på funktioner och service som krävs. Genom att inkludera kunden i
utvecklingsprocessen kan företagen koncentrera sina insatser på att arbeta med sådana aktiviteter
som leder till att uppfylla och överträffa de krav och förväntningar som kunderna ställt upp. Genom
att dessutom involvera leverantörerna i utvecklingsprocessen kan företaget öka sannolikheten att
komponenterna uppfyller kvalitetskraven samt att leveranserna anländer i tid, vilket sammantaget
leder till att det inte sker någon försening i lanseringen av den nya produkten.41

2.3 Stage-Gate-modellen
Robert G. Cooper är grundaren till modellen ’Stage-Gate innovations process’. Stage-Gatemodellen bygger på internationellt erkänd forskning och är formulerad i ett antal väl underbyggda
praktiska principer.42
Stage-Gate-teorin grundar sig på att produktutveckling startar med en idé och avslutas med
lanseringen av en ny produkt. Tiden däremellan kan styras utifrån en systematisk process. StageGate® delar in den processen i olika faser eller steg. 43
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Figur 1 - Stage-gate-modell
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41

Schiling & Hill, 1998.
R.G. Cooper, ‘Third generation new product processes’, Journal of Product Innovation Management, Vol. 11, pp.
3-14, 1994.
43
ibid
44
ibid
42
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Tvärorganisatoriska faser (Stages)
Varje fas inkluderar ett antal bestämda aktiviteter som bygger på "best practice" inom respektive
produktutvecklingsområde. Coopers forskning visar att Stage-Gate-processen endast ger bättre
resultat om den utförs enligt bästa kända praxis. Det är av betydelse att dessa aktiviteter utförs
parallellt och inte uteslutande efter varandra. Det leder till ett snabbt och effektivt projekt.

Varje port (gate) motsvarar en viktig tidpunkt i utvecklingsprocessen för beslut
Portarna existerar vid de tillfällen i utvecklingsprocessen som det är nödvändigt att fatta beslut.
Portvakterna (gatekeepers) väljer där att ge projektet ett omdöme - antingen "Go", "Kill", "Hold"
eller "Recycle". För att gå vidare från tidigare fas krävs ett ”Go” från portvakterna, detta krävs både
om utvecklingsprojekt ska gå vidare till nästa fas eller om det sker vid projektets sista fas då ett
”Go” krävs för att avsluta projektet med lyckat resultat. Portarna fungerar som en kvalitetskontroll
av projektet. Vid portarna ska utvärderas om huruvida föregående fas utförts på ett tillräckligt
kvalitativt sätt och med ett tillräckligt kvalitativt resultat. Det görs även en utvärdering om projektet
är fortsatt attraktivt att satsa på utifrån ekonomisk och affärsmässig synvinkel. Vid dessa tillfällen
har portvakterna möjlighet att gå igenom prioriteringar mellan olika projekt och besluta om
resurstilldelning ska bibehållas eller förändras. Portvakterna består vanligen av en grupp från den
yttersta ledning för organisationen som bedriver utvecklingsprojektet.

2.4 Högteknologisk produkt- och tjänsteutveckling
Forskning visar att faktorer som inverkar på en produkts möjlighet att lyckas slå på en marknad är,
inte universella, utan i högsta grad beroende av marknads- och tekniska karakteristika.
Standardmarknadsföringsverktyg och tekniker för att sälja produkter har sina begränsningar om den
aktuella produkten eller tjänsten är ny eller komplex. Följande svagheter har identifierats vad gäller
metoder för utveckling, marknadsföring och kommersialisering av komplexa och/eller nya
produkter: 45
-

Identifiering och utvärdering av nya marknader eller affärsområden. Segmentering av
marknaden och liknande metoder är mest lämpad för mogna marknader, inarbetade
produkter, men mindre lämpad för svårdefinierade marknader och marknader som är på
framväxt.

-

Identifiering och utvärdering av nya produktkarakteristika. Vid utveckling av helt nya
produkter eller applikationer är verktyg som ”conjoint analysis” mindre lämpliga eftersom
de är framtagna för att kunna vidareutveckla redan existerande produkter.

45

Tidd et al., 2001.
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-

Marknadsföring av nya produkter eller tjänster. Marknadsföring är traditionellt sett
uppdelad mot konsumenter och företag, baserat på skillnader mellan kunder och användare.
För komplexa produkter är däremot relationen mellan utvecklare och användare, samt
innovationens karaktär viktigare än uppdelningen mot just företag respektive konsumenter.

För att välja rätt marknadsföringsteknik är det således väsentligt att utkristallisera vilken typ av
marknad och/eller produkt som är aktuell. I matrisen nedan visas därför en uppdelning i
mognadsgrad, dels med avseende på marknad och dels gällande teknologisk mognad.
Följaktligen visas fyra kvadranter med olika mognadsgrad för de två dimensionerna. Beroende
på var i matrisen en produkt eller tjänst passar in, kräver den en viss typ av teknik för utveckling
och senare, kommersialisering.
High

Technological

Complex

New solutions to existing

Technology and markets

problems

co-evolve

Differentiated

Architectural

Compete on quality

Novel combinations of

and features

existing technologies

Novelty of
technology

Low
Low

Novelty markets

High

Figur 2 - Teknologisk mognad och marknadsmognad påverkar marknadsföringsprocessen.

46

2.5 FoU-effektivitet beroende på marknadsorientering
Att innovation är starkt relaterad till en föregående marknadsorientering är väldokumenterat, men
sambandet har hittills framförallt varit applicerbart på icke-högteknologiska företags innovationer.
De högteknologiska företagen karakteriseras av att de ofta har få eller alls ingen produkt på
marknaden och finansiering till FoU-verksamheten söks via institutionella finansiärer. Utmärkande
för dessa företag är även att de har en hög grad av kunskapsintensiva produkter och verksamma
inom företaget besitter tillsammans mycket tyst kunskap. En fungerande kunskapsöverföring är
därför en förutsättning för att kunna upprätthålla och säkerställa en framtida FoU-effektivitet.
Kunskapsöverföringen syftar främst till formella mekanismer som att använda sig av
projektkommittéer, formella informationsmöten, interna experter och konsulter samt formella
löpande projektutvärderingar för att föra in och utvärdera, analysera och dela olika slags kunskap
(både vetenskaplig och marknadsföringskunskap).47 Precis som Tidd, menar De Luca att forskning
kring innovationsprestationer inte är särskilt anpassade till renodlade högteknologiska företag, utan

46
47

Tidd et al, sid 166, 2001.
LM De Luca et al., ‘Market Orientation and R&D Effectiveness in High-Technology based Firms’,Journal of
product innovation management,Vol 27, sid 300, 2010.
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bygger på forskning kring mer traditionella industrier och lågteknologisk tjänsteutveckling. FoUeffektivitet definieras som en organisations grad av sina mål relaterat till önskat FoU-resultat (antal
patent, nya innovationsprojekt etc).
I begreppet marknadsorientering ingår flera dimensioner, vilka syftar på kunder, konkurrenter
respektive interorganisatoriskt. Studier på italienska bioteknikföretag har visat att de olika
dimensionernas påverkan på FoU-effektivitet skiljer sig åt. Att inrikta sig på kunder ger en
medelhög inverkan på företagets FoU-effektivitet, beroende på företagets kunskapsintegrering.
Konkurrensinriktad orientering ger enligt den italienska studien ingen effekt, medan interfunktionell
fokusering har en positiv påverkan på företagets FoU-effektivitet.48

2.6 ”Dödens dal” glappet mellan forskning och kommersialiserad produktutveckling
Utveckling av nya produkter, NPM (New Product Development) omgärdas av olika barriärer på
vägen mellan forskning och kommersialisering av tekniska produkter. Dessa barriärer kan vara av
olika natur, som sociala, kulturella, materiella och finansiella. Forskning såväl som NPD är relativt
väldefinierade vad gäller vilka aktiviteter som ingår inom respektive fas, medan det däremot mellan
dessa faser kan verka vara snårigt och problematiskt att definiera vilka aktiviteter såväl som aktörer
som behövs för att ta sig från den ena fasen till den andra. Detta glapp mellan forsknings- och
kommersialiseringsaktiviteter och –resurser har metaforiskt kommit att definieras som ”the Valley
of Death”, dödens dal. Denna dal kännetecknas av en viss avsaknad av resurser och expertkunskap.
Markham et al beskriver att många utvecklingsföretag vittnar om att ett stort gap finns mellan de
resurser och den expertis som finns att tillgå vid forskning respektive kommersialisering av
produkter. Däremellan befinner sig emellertid företagen ofta i ett slags vakuum, ofta präglat av jakt
på finansiering och kompetens.49 Olika roller spelas av olika aktörer (champion, sponsor,
gatekeeper) i de faser som passeras under produktutveckling och kommersialisering.

48
49

Market Orientation and R&D Effectiveness in High-Technology based Firms, 2010.
Markham et al. ‘The Valley of Death as Context for Role Theory in Product Innovation’, Journal of product
innovation management, Vol. 27, sid 402-417, 2010.
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Figur 3 - Gapet mellan forskning och kommersialisering.

50

I ovanstående figur illustreras gapet som ofta uppkommer mellan de olika faserna när en idé ska
kommersialiseras. I forskningsfasen finns det oftast resurser för att utforska marknaden och
utvärdera teknologier, men tillgången till resurser avtar sedan abrupt när idén överförs till de två
efterföljande faserna, pre-NPD och Utveckling. Pre-NPD har jämförts med de faser som föregår
faser och steg i Stage-Gate-modellen och även kallats ”Stage-Gate zero” samt ”pre-Stage-Gate”.
Markham et al. har visat att pre-NPD-fasen inte är så luddig som tidigare forskning antytt, utan
innebär att vissa informella aktiviteter genomförs innan en idé tas in för produktutveckling. I preNPD-fasen

förbereds

idén

för

att

sedan

fångas

upp

av

den

mer

formaliserade

produktutvecklingsprocessen, men fasen innefattar däremot inte alla de förhållanden som en tidig
innovationsfas inbegriper. När sedan idén börjat utvecklas till en produkt och tagit sig över gapet
finns det återigen tillgång till resurser att för kommersialisera produkten. Figuren representerar
strukturella, processuella, personella och finansiella resursperspektiv som är kopplade till de olika
faserna för att ta en innovation över gapet.
Det är i högsta grad väsentligt för utvecklande företag att förstå och identifiera hindren som
framträder i ”dödens dal” likaså att utveckla strategier för att bemästra dessa. Viktigt är också att
tillgängliggöra resurser för att lyckas nå vad Markham et al benämner ”the front end of product
development”, vilket avser utvecklingen mellan forskning och kommersialisering.51

50
51

Markham et al. s. 404.
ibid
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3. Metod
3.1 Ansats
Undersökningen bygger på en kartläggning som genomförts iterativt, där kontinuerliga analyser av
det insamlade materialet har styrt den fortsatta utredningen.

3.2 Sekundärdata
För att ge bakgrundsinformation och grundläggande kunskaper och förståelse om testbäddar,
utveckling av telemedicin och samarbeten mellan sjukvård och näringsliv har sökning av
sekundärdata genomförts med fokus på dessa områden. För att ge grund till analys av olika
finansieringsmöjligheter har information hämtats från finansiärers webbsidor.
Inriktningen för denna undersökning är sprungen ur en rapport om Sveriges ställning inom
utveckling av medicinsk teknik. Rapporten ’Action MedTech – Key Measures for Growing the
Medical Device Industry in Sweden’52 är skriven under ledning av KTH, KI och Karolinska och har
tagits fram i samarbete med managementkonsultföretaget McKinsey & Company.
Artiklar och rapporter har sökts för att tillfoga kunskap och erfarenheter kring områdena
offentlig-privat samverkan, testbäddar och telemedicinutveckling. För att finna relevanta artiklar
och rapporter utifrån ovanstående kriterier har inledningsvis följande sökord använts: telemedicin/e,
telemed*, eHälsa, e-health, medicinteknik, medtek*, testbädd och testbed, exklusivt eller inklusive
tilläggen: samarbete, samverkan, offentlig-privat samverkan, Public-Private Partnership, utveckling,
testning, eller validering.

Som tredje tillägg har även geografiska sökord använts: Sverige,

Stockholm, Stockholms Läns Landsting, SLL, Karolinska, regional eller lokal. Uppkomna begrepp i
olika artiklar och rapporter har sedan iterativt sökts vidare utifrån.

Insamlingsmetod
Vetenskapliga artiklar har sökts främst; i tidskriften Journal of Telemedicine and Telecare (en del
av ’The Royal Society of Medicine Press’), och i databasen Medline (åtkomst genom sökmotorn
PubMed) drivs av United States National Library of Medicine, samt via TIE (Telemedicine
Information Exchange), en databas med vetenskapliga artiklar inom området telemedicin.´
I dessa tidskrifter/databaser är det knappt befintligt med artiklar som behandlar omständigheter i
Stockholm. Men det ger en generell bild kring områdena offentlig-privat samverkan, testbäddar och
telemedicinutveckling.

52

Action MedTech – Key Measures for Growing the Medical Device Industry in Sweden, 2007.
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Litteratursökning har genomförts via biblioteken tillhörande KI, KTH, SH och SU53 inriktad
generellt på information utifrån ett globalt perspektiv, samt inriktat på specifika förhållanden för
Sverige och Stockholm.
Rapporter från forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och tillsynsorgan har samlats in via
Vinnova, NICHSR54, Läkemedelsverket, Almi företagspartner, och andra offentliga aktörer. Här har
det sökts för att erhålla information om eventuella tidigare liknande projekt, utvärderingar av dessa
och relaterade projekt samt vad som finns för riktlinjer inför framtida projekt.
För att erhålla ytterligare information om tidigare liknande projekt, vad som är aktuellt inom
områdena telemedicin och testbäddar, samt vilka personer, företag, organisationer och
forskningsprojekt som är aktiva och haft framsteg inom dessa områden har sökning genomförts i tre
steg; (1) via medier med inriktning på medicinteknik, utveckling, innovation, vård & omsorg i
Sverige (ex. Dagens medicin, NyTeknik, MedTech Magazine), (2) i rapporter från organisationer,
samarbeten och dylikt med inriktning på utveckling av medicinsk teknik, (ex. CTMH (Stockholm),
CMTF (Umeå), NovaMedTech (Östra mellansverige), SweCare55 (Nationellt), Medtech West
(Göteborg), m.fl.), (3) via konferenser och kongresser med inriktning emot medicinteknik och
telemedicin, (ex. Vitalis (tema: EHälsa), Medicinteknikdagarna).
För att få en konkretare beskrivning av de specifika bakomliggande förhållandena för etablering
av en testbädd på Karolinska har projektdokument för Karolinska Testbädd för Telemedicin och
eHälsa respektive Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset studerats. Handlingar har
även erhållits från medicinteknikavdelningen på Södersjukhuset, Stockholm. Inga konfidentiella
uppgifter har däremot förts vidare i denna uppsats.

3.3 Primärdata
För att insamla erfarenheter och kunskap om vad som påverkar uppbyggnad av en testbäddsstruktur
på Karolinska Universitetssjukhuset har fler intervjuer genomförts med personer relaterade till
projektet på Karolinska och kontaktpersoner på närstående organisationer, samt personer med
erfarenhet från liknande frågeställningar vid andra sjukhus. För att insamla kunskap om faktorer
som är av central betydelse för samarbete mellan medicinteknikindustrin och sjukvården har vi
intervjuat representanter från företag med erfarenhet från samarbete med sjukvården, samt
ansvariga på sjukhus med erfarenhet från samarbete med näringslivet. För att ge grund till analys av
olika framtida finansieringsmöjligheter har intervjuer genomförts med kontaktpersoner för
finansieringsorgan, om vad som förväntas förändras hos finansierarna i nära framtid.

53

Stockholms Universitet
National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology
55
SweCare - Förenar svensk hälso- och sjukvård
54
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Insamlingen av primärdata har främst skett genom personliga intervjuer där diskussionen utgått från
övergripande teman (se Bilaga 1. Teman för Intervjuer).
Urval
Undersökningens urval är baserat på ett medvetet och strategiskt urval. Urvalsgrupperna består av:
[I] Involverade i Karolinska Testbädden för Telemedicin och eHälsa; för att ge en grundläggande
bild av förutsättningarna där för en testbädd.
[II] Aktiva inom verksamheter på Karolinska med koppling till testbäddens verksamhet; för att
ge en kompletterande bild av hur samarbeten kan vidareutvecklas inom Karolinska.
[III] Testbädden närstående organisationer; för att ta del av erfarenhet av de samarbeten som har
varit och som pågår samt utreda möjligheterna till hur dessa och nya samarbeten kan utvecklas.
[IV] Forsknings- och utvecklingsfinansiärer; för att få konkret information om vad som kan
sökas extern finansiering för idag och i den närmsta framtiden.
[V] Företag med medicinteknikutveckling, delvis inriktad på eller med potential för inriktning på
telemedicinska lösningar; för att utreda deras behov av, erfarenhet av och krav på samarbete med
sjukvården för deras produktutveckling.
I respektive urvalsgrupp har personer valts för att var och en kunna delge intressant erfarenhet
och kunskap, samt tillsammans kunna ge en kompletterande bild utifrån olika infallsvinklar.
Organisation, avdelning

Tjänst/titel

Person

Metod

Karolinska, Medicinsk Teknik
Karolinska, FoU, Testbädden

Sektionschef
Projektledare, Områdesansvarig
Telemedicin och eHälsa
Projektledare, Forskningsingenjör
Klinisk prövningsingenjör

Carl-Gunnar Höglund
Sven Jonsson

PI
PI u

Rustam Nabiev,
Karin Runström

PI
PI

Karolinska, Projekt Uganda
Karolinska, MTA, Klinisk prövning

Figur 4 - Involverade i Karolinska Testbädden för Telemedicin och eHälsa [I]
(PI ~ personlig intervju, GI ~ gruppintervju, TI ~ telefonintervju., u ~ upprepade.)
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Organisation, avdelning

Tjänst/titel

Person

Metod

Karolinska, Marknad & Produktion
KTH/KI, Människa-Dator-Interaktion

Utvecklingsgrupp; 'Strategi för telemedicin’
Seniorforskare

Ola Gran
Kristina Groth

GI1
GI1

Figur 5 - Aktiva inom verksamheter på Karolinska med koppling till testbäddens verksamhet [II]
(PI ~ personlig intervju, GI ~ gruppintervju, TI ~ telefonintervju.)

Organisation, avdelning

Tjänst/titel

Person

Metod

CTMH
CTMH
PIEp (samt CTMH)
SÖS MTA
Stockholms Läns Landsting
Swedish MedTech
SweCare, Sweden E-helth Accelerator
NovaMedTech; Östra Mellansverige
IVA, Studie om svensk testbädd
LFTP

Chef
Biträdande föreståndare
Projektledare, Chef, Professor
Chef
Medicinteknisk strateg, Professor
Informationsansvarig
Projektkoordinator
Projektledare
Projektledare
Fd. VD Nivo

Bertil Guve
Erik Pineiro
Johan Permert
Lars Carlsson
Björn-Erik Erlandsson
Mia Engman
Emelie Johansson
Peter Hult
Johan Schuber
Åke Matton

PI
PI
PI
PI
PI
TI
TI
TI
TI
PI (2009)

Figur 6 - Testbädden närstående organisationer [III]
(PI ~ personlig intervju, GI ~ gruppintervju, TI ~ telefonintervju.)

Organisation, avdelning

Tjänst/titel

Person

Metod

Vinnova
Vinnova, Hälsa
Vinnova, Forska&Väx

Handläggare medicinsk teknik.
Strategiansvarig
Handläggare

Pontus von Bahr
Maria Landgren
Anne Löfquist

PI
TI
TI

Figur 7 - Forsknings- och utvecklingsfinansiärer, m.fl. [IV]
(PI ~ personlig intervju, GI ~ gruppintervju, TI ~ telefonintervju.)

Organisation, avdelning

Tjänst/titel

Person

Metod

Kiwok
Kiwok
Ortivus
Ortivus
Ortivus
Maquet, Critical Care
Maquet, Critical Care

Marknadsansvarig
Informationsansvarig
VD
Utvecklingschef
Projektledare
VD
Utvecklingschef

Björn Söderberg
Agneta Zingmark
Jan B Andersson
Per Sletmo
Lennart Gransberg
Dan Rydberg
Giorgios Psaros

GI2
GI2
GI3
GI3
GI3
PI
PI

Figur 8 - Företag med medicinteknikutveckling, delvis inriktad på telemedicin [V]
(PI ~ personlig intervju, GI ~ gruppintervju, TI ~ telefonintervju.)

I urvalet av företag som kontaktats för att ingå i urvalsgrupp [V] har en blandning av olika företag
eftersträvats. Ett litet, ett lite större (knappt mellanstort) och ett stort företag har därför inkluderats i
denna grupp. Dessa företag skiljer sig åt vad gäller exempelvis antal anställda, omsättning och
verksamhetsområde. Intervjuer med företagen har genomförts, inte för att göra anspråk på att
förklara hur små, medelstora och stora företag arbetar med produktutveckling och vad dess har för
behov, utan för att ge en bild av hur några av företagen i Sverige uppfattar sina behov av
utvecklingsmiljöer och samverkansmöjligheter. Avsikten är således inte att generalisera utifrån vad
som kommer fram ur intervjuerna, men genom att låta olika typer av företag komma till tals kan
ändå en bild ges om hur dessa företag uppfattar sin egen och sina konkurrenters situation vad gäller
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produktutveckling av medicinsk teknik och IT. Denna bild kompletteras sedan av den genomförda
enkätundersökningen. Nedanstående översikt visar en jämförelse av de företag som ställt upp med
representanter till studiens intervjuer.

Företag

Antal anställda
2008 (2007) *2010

Omsättning, tkr
2008 (2007)

382

1 491 030

(del i koncernen Getinge AB)

(360)

(1 404 606)

Ortivus AB

40*, 27

28 505

(37)

(36 670)

0

0

(0)

(61)

Maquet Critical Care AB

Kiwok Nordic AB

Verksamhetsområde

Utvecklar och säljer utrustning för anestesi och
intensivvård
Utvecklar och säljer bland annat mjukvara för pre-hospitalt
beslutsstöd och trådlös överföring av patientdata
Utvecklar och säljer tjänst för diagnos och beslutsstöd

Figur 9 - Beskrivning av företag i urvalsgrupp V56

Analys
De svar som informanterna har givit vid intervjuerna har sammanställts strukturerade utifrån de
teman som utgåtts från vid intervjuerna. Därefter har information från intervjuerna sammanställs
tema för tema. Den dominerande uppfattningen som flera personer framfört har lyfts fram i
resultatet, samtidigt som de fåtal motsatta åsikter som konstaterats diskuteras under respektive tema.

3.4 Webbenkätundersökning
För att kontrollera och kvantifiera behov och faktorer som analyserats fram har en webbenkät
genomförts gentemot ett brett antal företag med känd eller potentiell utveckling av telemedicin, och
medicinsk teknik. Webbenkätundersökningens främsta syfte är att kartlägga företag som kan vara
intresserade av att samarbeta med vården för utveckling av telemedicin, samt att kvantifiera centrala
faktorer kring de företag som är intresserade av att samarbeta med Testbädden.
Enkäten är utformad på nätet för att möjliggöra stor och snabb spridning av enkäten, samt snabb
och smidig insamling och kontinuerlig resultatåtergivning av enkätsvar. Enkäten är uppbyggd
främst av flervalsfrågor för att effektivisera svarsprocessen för respondenterna. Det ökar även
förutsättningarna för att få relativt hög svarsfrekvens även på de mindre antal öppna frågor som
ställs. Flera följdfrågor i enkäten är beroende av tidigare svar. På så vis får respondenterna frågor
anpassade för att vara relevanta utifrån tidigare svar. Frågorna i enkäten undersöker några olika
områden: företagets inriktning, erfarenhet av samarbeten, inställning till och krav på framtida
samarbeten, samt ytterligare företagsdata (se enkätfrågorna i bilaga 3).
Enkäten riktar sig alltså till företag med utveckling av telemedicinska produkter, samt företag
som planerar att påbörja sådan utveckling, och det är av extra intresse att nå speciellt de företag som
har intresse av att ingå samarbete med vården för denna utveckling. Utifrån att telemedicin är på
frammarsch inom flera områden av medicinteknikbranschen är utskicket inte begränsat till de
56

Affärsdata; Maquet Critival Care AB, Ortivus AB, Kiwok Nordic AB.
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företag som idag bedriver försäljning inom segmentet, utan webbenkäten skickades ut brett till
medicinteknikföretag, samt IT- och telekomföretag oberoende av vilken inriktning företaget har för
tillfället. Urvalet för webbenkäten utgår från medlemmar i branschorganisationen Swedish
Medtech, närvarande på nationella sammankomster inom intresseorganisationen MTF (Svensk
förening för medicinsk teknik och fysik) samt på konferensen Vitalis (tema eHälsa), samt företag
som genom SNI-nummer57 via Affärsdata58 är verksamma med medicintekniska produkter.
Utskicket har företrädelsevis riktats till personer med befattningarna VD och utvecklingschef, samt
företagets info-adress, samt även andra specifika personer i de fall det framkommit att de är eller
tidigare varit involverade i utveckling av telemedicin.
Utsållning för att urskilja de för undersökningen intressanta företagen har åstadkommits i två
steg. För det första har utskicken av webbenkäten haft en rubrik och en text som tydligt påvisat att
enkäten riktat sig till företag med utveckling inom områdena telemedicin och eHälsa, detta för att
motivera ’rätt’ företag att besvara enkäten. För det andra innehåller enkäten flera frågor som är
formulerade för att möjliggöra indelning av respondenterna i olika svarsgrupper utifrån hur väl de
samstämmer med målgruppen för vår studie.
Vid utskick av påminnelser om att besvara enkäten har företag som vi bedömt som extra
intressanta fått ett extra mail med information i syfte att väcka extra intresse för undersökningen
bland vissa företag. Företag bedömdes som extra intressanta; om de uppgav på sin hemsida att de
arbetar med telemedicin eller eHälsa, om de delgivits bidrag från Vinnova (eller annan
bidragsgivarorganisation) för utvecklingsverksamhet inriktad på telemedicin eller eHälsa, om de vid
medlemsbeskrivning i SweCare (eller annat nationellt samarbete) uppgivit telemedicin eller eHälsa
som ett verksamhetsområde, om de enligt kartläggning år 200859 klassificerats arbeta med
högteknologiska elektroniska system eller mjukvara och IT-system.
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SNI ~ Standard för svensk näringsgrensindelning
Affärsdata, <http://www.affarsdata.se>.
59
Ekelund, Ottosson, Det innovativa MedTech-Sverige - Kartläggning och klassificering av den svenska
medicintekniska industrin, KTH, 2008,
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Bortfallsanalys
Webbenkätens syfte har dels varit att kartlägga företag som är intresserade av att samarbeta kring
utveckling av telemedicin och dels varit att kvantifiera centrala faktorer kring hur detta samarbete
bör utformas. Den första delen av syftet har främst utretts genom att skicka enkäten till alla tänkbara
medicinteknikföretag med tydligt innehåll om att den vänder sig främst till företag intresserade av
samarbete med vården för utveckling av telemedicin. Det är därför inte underligt att enkäten sett till
antal svar i relation till antal utskickade enkäter har ett stort bortfall, då det inte är troligt att
Sveriges alla medicinteknikföretag identifierar sig med telemedicin om ens med produktutveckling.
Flera företag är strikt återförsäljare, en del säljer materiel och mekanik helt utan högteknologiskt
inslag.
Den intressantare analysen är huruvida vi lyckats få svar från alla de företag som vi önskar få
svar från. Det är troligt att det återstår företag som stämmer in på beskrivningen, företag med
intresse av samarbete med vården för utveckling telemedicin, och som inte besvarat webbenkäten.
En sannolik faktor är att enkäten ännu bara varit besvarbar under en kortare tid, då det under denna
tid inte funnits tid och möjlighet för alla att besvara den. En nackdel som följer med att det är en
webbenkät som sprids via e-mail är att den lätt kan bläddras förbi i mängden av andra e-mail.
Denna risk ökar med antalet andra e-mail som personen får och den mängden ökar troligen hos
personer som är engagerade i flera projekt och samarbeten, vilket mycket väl kan vara fallet för
flera av våra respondenter. För att angripa detta har ett extra e-mail skickats med kärninformationen
presenterad mer påtagligt. Det är även troligt att enkäten inte nått fram till alla som den riktar sig
till; dels kan e-mailadresser vara inaktuella för att personer bytt företag, och dels finns troligen flera
nyuppstartade företag som ännu inte nått marknaden och därför inte nåtts av utskicket.
Webbenkäten har åtminstone lett till drygt 15 nya företagskontakter för Testbädden, och det är
ett betydande antal i relation till det antal projekt som hittills genomförts inom Testbädden.
Omfattning av insamling av primärdata
Vi har intervjuat 20 personer, varav 13 personliga intervjuer och 3 gruppintervjuer om totalt 7
personer. Mötena har varat mellan 1 och 1,5 timme. Vi har haft 6 telefonintervjuer vilka varat i
mellan 10 till 30 minuter. Vi har skickat 360 webbenkäter, fördelade till drygt 200 unika företag och
under 14 dagar erhållit 39 giltigt besvarade enkäter. Utöver detta har kontinuerliga möten
genomförts med projektledare för Testbädden.
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3.5 Validitet
Intervjuer
Uppgifter som lämnats av flera oberoende informanter har behandlats med större dignitet. En del
uppgifter från informanter har styrkts i skriftliga källor innan de medtagits som resultat i studien.
Flera informanter har informerats om resultaten från intervjuerna, för att ge möjlighet till att ge
feedback på vad som skrivits och därmed bekräfta att de anser sig ha blivit korrekt återgivna.

Enkät
Respondenterna i webbenkäten fick avslutningsvis sätta betyg på enkäten utifrån några olika frågor.
Av dem som uppgett sig vara intresserade av samarbete med testbädden var betygen på enkäten
enbart positiva. Även det sammantagna betygen för alla som besvarat enkäten är övervägande
positiva men med lite mer spridning. Betygsområdena som bedömdes var helhetsbetyg, frågornas
formulering respektive relevans, och svarens formulering respektive relevans, samt slutligen
längden på enkäten. Då enkäten är riktad till företag som har samarbetat och/eller vill samarbeta
med vården är det förståeligt att de har lättare att uppleva frågorna som relevanta jämfört med
resterande respondenter. Även formuleringen av frågorna kan vara svårare att förstå för de företag
som inte arbetar kontinuerligt med produktutveckling.

Arbetet
Under arbetets gång har kontinuerligt återkommande möten genomförts vid med projektledare för
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa, för att stämma av arbetets gång och ge
återkoppling till projektets utveckling. Genom uppsatsarbetets gång har handledarträffar genomförts
med handledare vid Karolinska Institutet. På seminarier vid Södertörns Högskola har upplägget för
den skriftliga rapporten diskuterats, samt andra uppsatsgemensamma problem och vägval i
uppsatsarbetet.
De flesta av de vi intervjuat har på ett eller annat sett kunnat anses ha haft egenintresse i
Testbäddens utvecklande, vilket kan ha påverkat de intervjuades svar i det enskilda fallet. För att
minimera konsekvenserna av detta har vi intervjuat flera personer från olika intresseområden, och
sammanställt intervjuerna tillsammans med sekundärdata och webbenkät.
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4. Utveckling av Medicinsk teknik
4.1 Produktutveckling för hälso- och sjukvården
För

att

sätta

en

medicinteknisk

produkt

på

marknaden

krävs

det,

utöver

produktutvecklingsprocessen, att produkten i fråga uppfyller kraven i det medicintekniska
regelverket, Medical Device Directive, MDD. EU:s direktiv angående medicintekniska produkter
gäller för medicintekniska produkter för klinisk användning, in vitro-diagnostik (i laboratoriemiljö,
inte på människor), implanterbara medicintekniska produkter och regleras i 93/42/EEG om
medicintekniska produkter, 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik samt
90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation.60 Den svenska lagstiftningen är
sedan 1993 harmoniserad med den europeiska, i och med ikraftträdandet av Lag (1993:584) om
medicintekniska produkter. Tillverkaren av en produkt avgör om det är tänkt att använda denna som
medicinteknisk produkt eller ej, det vill säga avgör vad som är avsedd användning.
Tillverkaransvaret sträcker sig även till att omfatta CE-märkningen av medicintekniska produkter.
Det är alltså tillverkaren som bär ansvaret för att produkten lever upp till de krav som specificeras i
de medicintekniska direktiven. För att kunna CE-märka sin produkt måste den testas kliniskt, i den
miljö som produkten ska användas i, vilket innebär att produkten genomgår en klinisk utvärdering
och ibland även en klinisk prövning. En klinisk prövning innebär att testa produkten på patienter
(diagnos och behandling av patienter) i de fall inga uppgifter (från tidigare prövningar) avseende
produktens prestanda, säkerhet och klinisk nytta, finns att tillgå utan att testa produkten kliniskt, på
människor. För att genomgå en klinisk prövning måste en etisk prövning först göras.61
Den 21 mars 2010 ändrades förutsättningarna delvis, för de produkter som innefattar ITlösningar inom sjukvården, då Läkemedelsverkets föreskrifter om medicinsk teknik kom att omfatta
även IT. Från och med 21 mars 2010 gäller Läkemedelsverkets ändringar av LVFS 2003:11
(medicintekniska produkter) och LVFS 2001:5 (aktiva medicintekniska produkter för implantation).
Ändringarna finns i ändringsföreskrifterna LVFS 2009:18 och LVFS 2009:19.62 En förändring har
inneburit att bilaga 1 punkt 6a har införts i LVFS 2003:11 i de väsentliga kraven, vilken säger att
tillverkaren ska genomföra en klinisk utvärdering av sin produkt överensstämmande med bilaga 10,
oavsett vilken produktklass63 (I-III) produkten tillhör.64 I den kliniska utvärderingen ska en kritisk
60

Läkemedelsverket, Medicinteknik Regelverk, hämtad 100415, <http://www.lakemedelsverket.se>.
Läkemedelsverket, Kliniska prövningar, hämtad 100525, <http://www.lakemedelsverket.se>.
62
Läkemedelsverket, Publicerade ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter, <http://www.lakemedelsverket.se>.
63
Medicintekniska produkter klassificeras i klass I, II, IIa, IIb eller III, beroende på risknivå och vad produkten är
avsedd att användas till. En klass I är bedömd att tillhöra den lägsta risknivån och kan till exempel vara en
patientsäng. Klass III är den högsta riskklassificeringen och dit tillhör aktiva medicinteknisk implantat, som till
exempel pacemakers. Riskklassificeringen av medicintekniska produkter återfinns i LVFS 2009:18 bilaga 9
Klassificeringskriterier.
61

28

UTVECKLING AV…
MEDICINSK
TEKNIK
…
granskning göras av relevanta kliniska data. Dessa kliniska data ska därmed härstamma från
kliniska prövningar alternativt relevant vetenskaplig litteratur. Alternativen till kliniska prövningar
bör däremot användas endast om de utgår från studier av produkter som är direkt jämförbara med
den produkt som ska utvärderas kliniskt.65 En annan följd av de införda ändringarna i föreskrifterna
är att programvara som utvecklas med avsikten att användas i enlighet med definitionen av
medicintekniska produkter66, numera tydligare omfattas av det medicintekniska regelverket. I och
med ändringsföreskrifternas ikraftträdande tas även programvara upp som ett av de exempel på
övriga produkttyper som reglerna gäller för.67 Även bilaga 9 har fått en ändring vad gäller fristående
programvara. Denna ska numera behandlas som aktiva medicintekniska produkter, när
produktklassificeringen genomförs.68 Bilaga 1 punkt 12 1a har likaså den införts i regelverket och
ur den framgår det att programvara ska valideras utifrån all kunskap som finns tillgänglig, oavsett
om programvaran är fristående eller ingår i en annan produkt.69
I och med tidigare identifierade utmaningar som sjukvården står inför och det stora utbudet av
medicinsk teknik, kommer det att ställas ännu högre krav på de produkter som införs i vården
framöver. En av affärscoacherna på STING (Stockholm Innovation & Growth), som dessförinnan
verkat inom life science-branschen i över 20 år, uttalar sig om dessa krav på medicinteknisk
produktutveckling. På temat ”Framgångsrik kommersialisering av en medicinteknisk innovation”
uttrycker han följande om introduktion av medicinteknik i sjukvården och framhåller även vikten av
att all vård som bedrivs ska vara evidensbaserad vård:

64

LVFS 2009:18 bilaga 1 punkt 6a.
LVFS 2009:18 bilaga 10, Klinisk utvärdering, punkt 1 Allmänna bestämmelser.
66
Definitionen av en medicinteknisk produkt är följande: ”2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en
produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 1.
påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera
en skada eller en funktionsnedsättning, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4.
kontrollera befruktning.” Källa: Lag (1993:584) om medicintekniska produkter.
67
Läkemedelsverket, Publicerade ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter.
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/publicerade-andringar-av-LVFS/#4-kliniskutvardering>,
68
LVFS 2009:18 bilaga 9, Klassificeringskriterier, punkt 1.4. Aktiv medicinteknisk produkt.
69
LVFS 2009:18 bilaga 1, punkt 12.1a.
65
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”En produkt […] måste […] visa tydligt att den både är effektiv och säker i det den förväntas
göra, men också att den bidrar till sänkta sjukvårdskostnader. Dessa kostnader måste även
kunna tjänas in i en inte alltför avlägsen tid. Vi talar om ”evidence based medicine”.”70

I en debattartikel i Läkartidningen ställer sig ett par kliniker inom urogynekologisk kirurgi starkt
kritiska till hur introduktionen av nya medicintekniska produkter ser ut inom deras disciplin, där de
menar att produkterna inte alltid testats och validerats vetenskapligt. Artikelförfattarna är
verksamma inom urologi och gynekologi, men anser att problemet inte begränsats till dessa
discipliner. De efterlyser en strängare lagstiftning och hårdare krav på effektivitet och vetenskaplig
evidens, jämförbart med regleringen av introduktion av nya läkemedel. Efterlysningen gjordes
visserligen ett drygt år innan lagändringen tillkom i MDD (vilken trädde full i kraft 21 mars i år),
men problemet torde ändock vara aktuellt då det ännu är för tidigt att utvärdera effekter av
lagändringen.71

4.2 Samverkan akademi – sjukvård – näringsliv vid produktutveckling
Betydelsen för medicinteknikföretagen av att ha samarbete med sjukvården kan utläsas ur en
rapport från Vinnova vid namn ’IT-företag för sjukvård i hemmet’ . Här identifieras 42 företag som
har utvecklat produkter för hemsjukvården och fått ut dem på marknaden. Det är intressant att
konstatera att samtliga av företagen har samarbetat med vården vid utvecklandet av sina produkter.
Samarbetena var främst inriktade på områdena; gemensamma utvecklings- eller forskningsprojekt,
kravställning på produkterna, respektive utvärdering av produkterna. Företagen uppgav ”förståelse
för verksamhetens behov och närheten till kunden” som viktiga faktorer för deras samarbete med
vården, så även ”flexibilitet och anpassning av lösningar” samt ”kvalitet” uppges som bidragande
faktorer. Angående samarbetet med vården ansåg dock flera av företagen att vården upplevs som en
”trög eller svår”72 kund, vilket försvårar ett samarbete mellan näringsliv och sjukvård. 73
I slutbetänkandet av utredningen av den kliniska forskningen (SOU 2009:43) framhålls vikten av
samarbete mellan sjukvård, näringsliv och akademi som en förutsättning för att kunna utveckla inte
bara nya produkter för vården utan även läkemedel. Detta samarbete beskrivs samtidigt som svagt i
Sverige. Effekter av ett ökat samarbete är att forskning och produktutveckling främjas vilket i sin
tur gynnar folkhälsan och människors livskvalité såväl som att det ökar den ekonomiska
tillväxten.74 Studier på det ekonomiska värdet av medicinsk forskning, bland annat en brittisk från
2008, har visat att ett land tjänar på att investera i sådan forskning och inte bara industrin. Vinster
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STING, STING-tips, Artiklar, Framgångsrik kommersialisering av en medicinteknisk innovation, hämtad 100412,
< http://www.stockholminnovation.se/SV/408/framgangsrik-kommersialisering-av-en-medicinteknisk-innovation >.
71
D Altman et al., Läkartidningen, Skärp lagstiftningen för lansering av nya medicintekniska produkter!, nr. 9, 2008.
72
Vinnova, Rapport, IT-företag för sjukvård i hemmet, juni 2004.
73
ibid.
74
Slutbetänkande av Utredningen för den kliniska forskningen, Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården, SOU
2009:43.
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uppkommer även för patienter som genom att medverka i kliniska prövningar och studier av
behandlingsalternativ, får tillgång till nya diagnos- och behandlingsmetoder. Forskningen genererar
även kunskap om de senaste metoderna för diagnos och behandling vilket är en nytta som
tillkommer vården.75

4.3 FoU av medicinsk teknik i Sverige
Enligt rapporten Action MedTech finns det uppfattningar om att svenska klinik- och
avdelningschefer inom sjukvården inte har tillräckliga incitament för att prioritera innovation och
FoU av medicinsk teknik. Cheferna på denna nivå bedöms inte efter parametrar som antal sökta
eller beviljade patent, utan snarare tenderar bedömningen att utgå ifrån chefernas förmåga att hålla
klinikens avsatta budget. Det gör att kortsiktigt uppsatta mål prioriteras, som att korta ner vårdköer,
behandla ett visst antal patienter och så vidare. En annan uppfattning som belyses i rapporten är att
klinik- och avdelningschefer i lägre utsträckning än förr kombinerar en MD- och PhD-examina.
Detta beskrivs som en deakademisering, som kan medverka till att innovation och klinisk forskning
prioriteras ner.76
Representanter från stiftelsen SweCare, ett nätverk för sjukvård, näringsliv och akademi, vilka
verkar för att utveckla internationella affärer inom Life Science och sjukvård,77 har pekat på ett par
faktorer som skulle kunna få svensk forskning inom hälso- och sjukvård att öka
kostnadseffektiviteten och kvalitén inom vården.78 De har bland annat utarbetat förslag som
efterlyser ett tydligare stöd för klinisk forskning från politiskt håll och vill att finansieringsformer
som offentlig-privat-samverkan skapas för att nationella samarbeten inom särskilda områden ska
kunna underlättas. Vidare efterlyser de ett slags branschråd som ska kunna verka för att ”förnya
samverkansformer mellan forskning, hälso- och sjukvård samt näringsliv”79.
Utrymmet för svensk klinisk forskning har minskat och en kraftig minskning av kliniska
prövningar har märkts de senaste 10 åren. Även brist på forskare gör det svårare för industrin att
rekrytera vilket kan leda till att allt fler företag väljer att överge Sverige för att istället förlägga sin
forskningsverksamhet utomlands.80
Utmaningar som sjukvården står inför har legat bakom behov av och satsningar på utveckling av
medicintekniska lösningar och produkter, bland annat inom området telemedicin och eHälsa, men
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Health Economics Research Group, Office of Health Economics, RAND Europe. Medical Research, What is it
worth? Estimating the Economic benefits from medical research in the UK. London, UK Evaluation Forum; 2008.
76
Action MedTech – Key Measures for Growing the Medical Device Industry in Sweden, 2007,
77
SweCare, Finansiering, hämtad 100525, <http://swecare.gotlandica.se>.
78
LIF, 2008, Sveriges framtida hälso- och sjukvård - Erfarenheter och förslag till Socialdepartementet baserat på
Health Care Innovation, Week i Washington DC den 18-22 feb 2008, hämtad 100425,
<http://www.lif.se/cs/default.asp?id=29838>.
79
LIF, 2008.
80
Slutbetänkande av Utredningen för den kliniska forskningen, Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården, SOU
2009:43.
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även andra medicintekniska produkter. De främsta utmaningarna togs upp i inledningstexten som
hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation, med ökade kostnader och minskade budgetar. Även
en framtida personalbrist inom vården då allt fler äldre kommer att vara i behov av vård ökar kraven
på sjukvården. Traditionellt sett har utgångspunkten inom vården varit att patienten befinner sig
inom sjukhuset för diagnos och behandling. Fler personer kommer att kunna vårdas i hemmet i och
med att den medicintekniska utvecklingen går framåt, vilket är ett sätt att möta de ökade krav på
effektivitet som ställs på sjukvården. I och med att allt mer information lagras riskerar sjukvården
därtill att drabbas av ett överflöd av information, när allt mer patientdata samlas in.81 Att sedan lösa
problemen med att komma åt all den data som finns lagrad om varje patient är en annan utmaning
för vården. Det arbetet pågår visserligen, till exempel inom ramen för den nationella IT-strategin.
Förändringar inom sjukvården efterlyses från flera håll och för att uppnå olika effektmål.
Stockholms Läns Landstings har i och med utarbetandet av Framtidens hälso- och sjukvård.
Långtidsutredning om sjukvården i Stockholmsläns landsting 2008-2025, identifierat flertalet skäl
till varför förändringar är nödvändiga. År 2025 kommer SLL att ha ett s.k. kostnadsgap på 23
miljarder kronor. Den demografiska utvecklingen som Sverige står inför, befolkningens förändrade
livsstil och denna påverkan på folkhälsan, teknikutveckling och medicinsk forskning bidrar till att
höja förväntningarna på sjukvården samt driver på kostnadsutvecklingen med dyrare behandlingar
som följd. Samtidigt ser allt fler patienter till att hålla sig välinformerade/pålästa om sina respektive
sjukdomstillstånd och möjliga interventioner/behandlingsmetoder vilket i sin tur ökar kraven på
vårdgivarna.82
Den medicinsk teknik som kommer att behövas i framtiden påverkas således av hälso- och
sjukvårdens ökade krav och förväntningar. Teknik och metoder som kommer att efterfrågas är de
som:
”minskar behovet av efterföljande behandling och vård och som kan tjänas in i en icke för lång
framtid. Eller metoder och teknik som gör att användare/patient kan klara sig på egen hand utan
annan persons assistans. Metoder som gör att ingrepp kan göras enklare och man kan gå hem
mer eller mindre direkt efteråt. Metoder som gör att stor och komplicerad kirurgi kan undvikas,
minimalt invasiva metoder. Metoder som ökar sannolikheten att välja rätt behandling och
läkemedel direkt utan att först göra ”trial and error” och som gör att en patient följer
behandlingen bättre än tidigare s.k. compliace. Sist men inte minst metoder som gör att ingrepp
och behandling kan göras enklare och säkrare än dagens metoder eller tekniker. Svåranvänd och
komplicerad utrustning kommer endast att nå en liten marknad av forskande läkare och s.k.
”early adopters”.”83
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SLL, Framtidens hälso- och sjukvård. Långtidsutredning om sjukvården i Stockholmsläns landsting 2008-2025,
2009, <http://www.sll.se/upload/Huvudrapport_slutlig.pdf>.
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Stockholms läns landsting investerar varje år 650–700 miljoner kronor i medicinsk teknik.
Kostnadsökningen för hälso- och sjukvården som kan relateras till den medicintekniska
utvecklingen bedöms uppgå till 0,8–1,0 % av de totala sjukvårdskostnaderna inom länet.84

4.4 Mjuk finansiering av FoU av medicinsk teknik
Mjuk finansiering är en finansieringsform där kapital delas ut under former som är fördelaktigare än
marknadsvillkor. Det finns flera myndigheter där det går att söka om mjuk finansiering för
utvecklingsprojekt, bl.a. Vinnova, Innovationsbron, Tillväxtverket, Almi och Industrifonden. De
olika myndigheterna har olika inriktningar och erbjuder olika typer av finansieringsformer. Det går
att söka dels strukturbidrag för uppbyggnad av själva utvecklingsplattformen och dels olika typer av
projektbidrag för enskilda utvecklingsprojekt. En sammanställning av flera finansieringsalternativ
som går att söka finns sammanställda i bilaga 2, här följer en beskrivning av några av dem.
Vinnova startade 2008 ett finansieringsprogram vid namn Innovationer för framtidens hälsa,
med syfte att ha årliga utlysningar av medel fram till år 2013. Programmet utformades både för
struktur- och projektutveckling genom att inriktas dels på satsningar för uppbyggnad av forskningsoch innovationsmiljöer samt dels på satsningar i enskilda forsknings- och innovationsprojekt. Krav
för att få finansiering är att utvecklandet av miljön respektive genomförandet av
utvecklingsprojektet svarar mot uppskattade behov inom hälsoområdet år 2015-2025, samt att
projekten ska motfinansieras till minst 50 % av den som söker bidraget.85 Genom den första
utlysningen, år 2008, tilldelades fyra miljöer 25 MSEK vardera och ytterligare två miljöer 12,5
MSEK vardera, samt fick 17 projekt bidrag på 3,5-5,0 MSEK.86 För utlysningen år 2009 är det
avsatt totalt 175 MSEK. Beslut om fördelning väntas försommaren 2010.87 Ännu är inget datum
utsatt för utlysning av programmet år 2010. Programmet påverkas av omorganiseringar inom
Vinnova. Det är i juni 2010 ännu osäkert vilken form en eventuell framtida utlysning kommer att
ha.88
Ett annat program för finansiering inom Vinnova är Forska&Väx som inriktar sig på
projektfinansiering i två olika former, dels forsknings- och utvecklingsprojekt och dels
verifieringsprojekt. Krav för att få ta del av programmet är att företaget har en stark potential att
vidareutvecklas och expandera, genom att nå kommersialisering med produkt som motsvarar ett
marknadsbehov. Forsknings- och utvecklingsprojekten ska även motfinansieras till minst 50 % av
84
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Vinnova, Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa, 080428, hämtad 100425,
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den som söker bidraget, det är inget kvar för verifieringsprojekten. För företag som lyckas motivera
projekt som ett forsknings- och utvecklingsprojekt tilldelas upp till 5 MSEK per projekt, och löper
normalt över 6-18 månader. Det mindre projektbidraget för verifieringsprojekt är på max 500’ SEK,
och projekten löper normalt över 3-6 månader. Forska&Väx har en årlig totalbudget för de båda
projektformerna på omkring 110 MSEK89.
År 2009 tilldelades drygt 40 projekt (25+18st) upp till 5,0 MSEK för forsknings- och
utvecklingsprojekt, vid 2010 års första utlysning tilldelades ytterligare 20 projekt bidragsmedel. Det
mindre verifieringsprojektet godtogs drygt 70 projekt (30+44st) år 2009 ett finansieringsstöd om
max 500’ SEK, vid första utlysningen i år har 26 projekt beviljats medel om max 500’ SEK.90
Nästa ansökningstillfälle för Forska&Väx är den 14 september 2010.
Det finns även en tredje gren inom Forska&Väx under namnet behovsanalys, där 100’ SEK kan
sökas utan krav på motfinansiering för att exempelvis finansiera arbetet med ansökan till de andra
delarna inom Forska&Väx.91
Vinnvård är ett finansieringsprogram inom Vinnova som inriktar sig på utveckling av innovativa
arbetsorganisationer inom vård och omsorg där det utvecklas en strategisk samverkan mellan
forskning och praktik. Projekten ska generera kunskap som kan omsättas i praktiken för bättre
processer och verksamhet inom sjukvården.92
År 2009 finansierades 11 projekt med 3-6 MSEK vardera. Ett av dessa projekt var för skapandet
av CTMH:s Fellowship program, som fick 4 MSEK för att etablera en struktur för
kunskapsöverföring och verksamhetsutveckling i klinisk praktik.93 Totalt avsattes 150 MSEK för
att finansiera projektet under åren 2007-2011. För tillfället är det högst oklart om det blir någon
tredje utlysning inom programmet.94
På Vinnova har omorganisering genomförts under våren år 2010. En nyhet är att området Hälsa
samlas under en egen avdelning. Både avdelningschef och strategichef är nytillsatta på sina poster,
och arbetar nu med att sätta sig in mer i verksamheten. Några nya utlysningar är ännu inte beslutade
om. Det finns en öppenhet för att kommunicera om vilka behov som Sverige står inför, på vilket
sätt vi bäst arbetar med att tillmötesgå dessa behov och vad det krävs för stöd för att möjliggöra det
arbetet.95
Utöver Vinnovas utlysningar, finns det även finansiering att söka från Innovationsbron och
Industrifonden. De erbjuder båda finansieringslösningar på miljonbelopp mot kravet på att bli
89
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delägare i företaget som söker finansiering. Innovationsbron finansierar med max 2,5 MSEK mot
kravet på ägarandel om 10-49 %. Industrifonden kräver en ägarandel om 15-50 % och har två olika
lösningar där de finansierar små företag med 5-100 MSEK och små/medelstora företag med 5-145
MSEK.96,97
Almi Företagspartner har finansieringslösningar i form av lån, vilka går under benämningen
företagslån respektive innovationslån. Låneformerna är flexibla men kompenserar den högre risken
med räntor något högre än genomsnittlig bankränta.98
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Innovationsbron, Lån och ägarkapital, hämtad 100515,
<http://www.innovationsbron.se/Kommersialisering/Lan-och-agarkapital/>.
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Almi, Våra finansieringsformer, hämtad, 100515, <http://www.almi.se/stockholm/finansiering/vara-finansieringsformer/>.

35

TELEMEDICIN
……

5. Telemedicin – hur ser den framtida potentialen ut?
För att återkoppla till problemdiskussionen där frågor kring kommande problemområden som
framtidens sjukvård står inför presenterades, är det passande att ställa sig frågan: Vad tillför
telemedicin vården och vilken framtida potential finns det i telemedicin som en del av lösningen på
sjukvårdens problem? Telemedicinska produkter (inklusive tjänster) ger effekter på såväl patient-,
klinik-, sjukhus, och samhällsekonomiskt nivå. Telemedicinapplikationer som möjliggör
distansdiagnostisering, som inom teleradiologi, ger vårdgivare möjligheter att förändra sina rutiner
och processer för diagnostisering. Förändringar har implementerats genom t.ex. outsourcing
(utkontraktering) av delar av diagnosverksamheten till externa aktörer, men även från ett sjukhus till
ett annat inom ett samma landsting.99 Redan idag skickas digitala röntgenbilder för diagnostisering
från t.ex. Karolinska Universitetssjukhuset till sjukhus i Linköping, Malmö och Nyköping.100
Tillgängligheten är en annan effekt som framhålls vad gäller telemedicinnyttjande, vilket skapar en
mer rättvis fördelning av vård till samhällets individer.101
Analysföretaget Gartner har i sin bedömning av telemedicinska tillämpningsområden, delat in
olika områden utifrån i vilken del av Gartners Hype Cycle som tillämpningsområdena befinner sig i
och hur den framtida utvecklingen bedöms vara inom respektive område. Gartners Hype Cycle
beskriver fem olika faser som teknologiska produkter typiskt sett går igenom efter att ha
introducerats på marknaden. De olika faserna illustreras i kurvan på bilden nedan:102
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J Edwards, Gartner Inc.,’Gartner Hype Cycle for Telemedicine ,2008’, 080625,
Intervju: O Gran, Karolinska, Marknad & Produktion, 100415.
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Figur 10 - Hype cycle för telemedicin, år 2008. 103

1. "Technology Trigger" är tidpunkten när tekniken/produkten röner uppmärksamhet och intresse,
vid exempelvis produktlanseringar, mässutställningar eller dylika händelser. Produkten är i detta
stadium sällan färdig utan kan vara en första version alternativt på utvecklingsstadiet. På detta
stadium befinner sig telekirurgi, telepatologi och kliniska kiosker. Telekirurgi och telepatologi
bedömdes 2008 ha mer än tio år tills de når platån, medan kliniska kiosker bedöms nå platån inom
cirka fem till tio år. Särskilt telekirurgi anses vara förenat med höga risker än så länge, sett till
mognadsgrad på marknaden. När det väl kommer att börja användas i större utsträckning kommer
det troligen att begränsas till kirurgiska ingrepp inom militären, akuta situationer, i avlägsna
områden och i de fall det är förenat med höga kostnader eller risker att få kirurgen till samma plats
som patienten som ska opereras. Kliniska kiosker kommer att kunna användas, framförallt som ett
komplement till den övriga vården, där patienter kan mäta vissa fysiologiska parametrar och sedan
ladda upp mätdata till sina journaler och även kommunicera med sin vårdgivare genom e-besök.
Telepatologi innebär möjligheter att genomföra patologiska undersökningar virtuellt, genom att ett
tvärsnitt av patienten eller någon vävnad scannas igenom och omvandlas till tredimensionella
bilder,104 så kallad volym-CT. Dessa bilder innebär att en stor datamängd krävs för att skapa bilder
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som i sin tur upptar ett stort lagringsutrymme. Vid omvandlingen till digitala tredimensionella
bilder finns det heller inga standarder som för till exempel radiologiska bilder, då DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) används som standard för att skapa, lagra och överföra
radiologibilder. Likaså är även utrustningen och undersökningen kostsamma. Det medför att det
förmodligen kommer att ta ett par år för telepatologi att vinna bred tillämpning. Fördelarna med
telepatologi är även att undervisning och forskning kan dra nytta av tekniken. I dagsläget används
telepatologi bara vid ett fåtal universitetssjukhus.
2. Efter att en produkt lanserats och uppmärksammats följer fasen "Peak of Inflated
Expectations" som ofta innebär att den massiva uppmärksamheten och intresset leder till högre
förväntningar på produkten än vad den kan erbjuda. För de flesta produkter i denna fas har
förväntningarna skruvats upp till en nivå som tekniken bakom produkten inte kan leva upp till.
Produkten är ännu omogen och i de flesta fall leder den överdrivna entusiasmen till misslyckande.
Tillämpningar som är nära att nå toppen på kurvan är trådlös monitorering på distans (mobile health
monitoring), vilket gör att man kan övervaka patienter som befinner sig utanför sjukhuset. För vissa
patientgrupper, som hjärtpatienter och barndiabetiker kan det vara särskilt användbart, men för en
stor grupp patienter räcker det att övervaka periodvis. Den största gruppen, där det lönar sig att
övervaka på distans, är de kroniskt sjuka patienter som kan vårdas i hemmet och som för att
transportera sig till sjukhus skulle medföra dels dyra transporter, men även vara besvärligt för
patienterna i fråga.105 En intensivvårdsplats kostar cirka 35 000 kronor per dygn,106 och ju fler
patienter som kan behandlas i hemmet, desto mindre kostnader drabbar sjukhusen samtidigt som
vårdplatser på sjukhusen frigörs. En barriär för monitorering på distans är vad sjukvården ska göra
med all den information som sänds till dem från patienternas utrustningar och vilken beredskap och
vilka resurser de ska ha för att söka efter abnormaliteter och kontakta patienter för att sätta in
behandlingar eller vidta annan åtgärd. Trådlös distansöverföring av patientdata bedöms ha cirka tio
år innan den används för ett större antal patienter.
3. "Trough of Disillusionment" är således den besvikelse som infinner sig när de höga
förväntningarna i föregående fas inte kunnat infrias. Produkten upplevs då som omodern alternativt
otillräcklig. I denna fas av mognad befinner sig framförallt monitorering i hemmet (home health
monitoring), teleretinala bilder (ögonbottenbilder på retina, näthinnan), teledermatologi och mobila
intensivvårdsenheter. Monitorering i hemmet skiljer sig från föregående punkts monitorering på så
vis att patientinformationen förs över via kablar istället för trådlöst. Svårigheter med denna typ av
monitorering är hur all patientdata ska föras över till patientdatajournaler. Parametrar som
övervakas från patienter i hemmet kan vara blodtryck, syrgasmättnad, puls och blodsockernivå.
105
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Patientgrupper som redan idag fått använda denna övervakning är framförallt ”dyra patientgrupper”,
däribland KOL-patienter, kroniskt hjärtsjuka och diabetiker. Enligt uppskattning kan uppemot
hälften av de amerikanska patienter som egentligen inte kan bo kvar hemma på grund av sitt
sjukdomstillstånd, komma att kunna klara sig i hemmet med hjälp av utrustning som för över deras
patientinformation till en vårdgivare. Teleretinal bildöverföring kan framförallt användas för att
specialister på distans ska kunna bedöma bilder på diabetespatienters näthinna, vilket används vid
screening för diabetisk retinopati som drabbar många diabetiker. Teledermatologi i sin tur, bedöms
få sitt genombrott först om fem till tio år. Distansöverföring av EKG är en annan tillämpning som
bedöms ha en hög potential att klättra på Gartner’s hype cycle.
4. De produkter som passerar genom "Slope of Enlightenment" är de som funnits ha användbara
användningsområden och eftertraktade applikationer etcetera, trots att till exempel det mediala
intresset för teknologin har svalnat. Till denna nivå av mognad räknas distanskonsultationer, mellan
läkare och patient samt mellan läkare och annan läkare eller vårdpersonal. Marknadspenetrationen
för distanskonsultationer bedöms vara mellan fem och tjugo procent av andelen patienter som är
aktuella för denna typ av konsultation. Även e-besök har kommit till denna mognadsgrad på
marknaden. e-besök avser strukturerad kommunikation mellan patient och vårdgivare, dock inte i
realtid. Ett annat tillämpningsområde för telemedicin, som täcker mellan fem och tjugo procent av
den möjliga marknaden är utkontraktering av teleradiologiska bilder, för bedömning på distans.
Utkontrakteringen av bedömningen sker till en tredje part som är licencierade och certifierade för
denna tjänst. I dagsläget finns det inte särskilt många företag som är specialiserade på detta, men
vissa sjukhus utnyttjar redan denna möjlighet som bland annat möjliggör att tidsskillnader inom
landet kan utnyttjas för att göra bedömningar på distans under de timmar på dygnet som sjukhusen
har mindre bemanning, framförallt nattetid.
5. En produkt, vars användningsområde eller fördelar blivit accepterat och välkänt, har nått fasen
"Plateau of Productivity". Det är i detta stadium som produkten kan utvecklas i en andra och tredje
generation. Platåns höjd avgörs av huruvida produktens användningsområde är brett eller smalt, det
vill säga om produkten är skalbar alternativt endast en nischprodukt. De få telemedicinska
tillämpningar som nått denna fas är teleradiologi och call center. Call center används för att snabbt
kunna ge patienter medicinsk information och rådgivning om vart de ska vända sig för
undersökningar och behandlingar. I många fall kan det även innebära att patienten ombeds att
stanna hemma och inte uppsöka en vårdgivare. Det kan vara svårt att mäta kostnader och
besparingar för denna telemedicinska tillämpning då effekten av att kontakta ett call center blir en
utebliven kostnad och vinsten snarare flyttas till en besparing för samhällsekonomin och inte den
vårdgivare som erbjuder tjänsten. Teleradiologi är den andra tillämpningen som kommit längst i
mognadsgrad. Mellan trettio och femtio procent av vårdgivarorganisationerna i Nordamerika,
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Europa och Asien har tillgång till PACS (Picture Archiving and Communication Systems), vilket
gör att teleradiologiska bilder kan utkontrakteras för bedömning, antingen till en annan del av
organisationen eller till en tredje part.107
Gartners analys av telemedicintillämpningar vänder sig framförallt till beslutsfattare inom
vårdgivarorganisationer, och myndigheter inom hälso- och sjukvården. Till denna hype cycle finns
även en prioriteringsmatris som ska underlätta för beslutsfattare att utvärdera användningsområden
för ny teknik utan att enbart titta på när produktens så kallade ”hype” inträffar. Matrisen visar
potentiella fördelar med den aktuella tekniken vilket graderas som endera förändringsbar, liten,
medel, alternativt hög marknadspotential.

Figur 11 - Prioriteringsmatris över mognadsgrad för telemedicintillämpningsområden år 2008. 108
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6. Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa
6.1 Behov av testbäddar
Medicinteknikföretag behöver hjälp att testa, utvärdera och kommersialisera nya produkter i
samverkan med användarna.109 Evidens behövs för att vården ska våga och kunna satsa på nya
telemedicinska systemlösningar. Validering av och upprättat förtroende för produkterna och
systemen krävs. 110
Användarna (läkare, sjuksköterskor, etc.) och inköpare (klinikchefer, dylikt) av den nya tekniken
och tjänsterna har svårt att utvärdera vad som är ”bäst” för deras verksamhet. Den snabba tekniska
utveckling som sker inom medicinteknik och telekom gör det svårare för användare och inköpare att
överskåda marknadens utbud och särskilja ”överflödiga” tekniska finesser från applikationer och
tjänster som svarar mot reella verksamhetsbehov. I stor utsträckning avgörs upphandlingar i hög
grad utifrån bästa pris utan större hänsyn till användbarhet och användarvänlighet.111 Testbäddar
möjliggör för användarna att utvärdera användbarhet och användarvänlighet hos produkter och
tjänster.112

6.2 Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa är tänkt att vara en plattform på Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge, dit företag kan vända sig för att få ingång till att utveckla och
vidareutveckla sina produkter inriktade på telemedicin och eHälsa i samarbete med Karolinska
Universitetssjukhuset. Syftet med Testbädden är att samverka med näringslivet och snabba på
utvecklings-, utvärderings- och kommersialiseringsfaserna för att generera evidensbaserad teknik
och evidensbaserade tjänster inom området Telemedicin/eHälsa, anpassade för vård och omsorg.
Affärsidén är att samarbetet ska ske genom sunda kommersiella villkor. Målet är att Testbäddens
processer och arbetsmodeller ska vara; kvalitetssäkrade, kostnadseffektiva och underkastade
kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling. Detta ska uppfyllas för att ta och bibehålla en
position som den naturliga samarbetspartnern bland testbäddar inriktade på telemedicin och
eHälsa.113
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Intervju: S Jonsson, MTA Analys, Områdesansvarig för Telemedicin och eHälsa, 100325.
Intervju: L Carlsson, Chef MTA Södersjukhuset, Ordförande MTF:s styrelse, 100420.
111
ibid.
112
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Testbäddens innehåll
Projektledare för Testbädden har formulerat testbäddens innehåll i tre punkter; (1) tillgång till
patienter,

sjukvårdspersonal,

ingenjörer,

forskare och

andra

resurser inom

Karolinska

Universitetssjukhuset. (2) Metoder och analysverktyg för att kunna utföra planeringar, beräkningar,
simuleringar, tester och utvärderingar. (3) Nödvändig infrastruktur för att genomföra tester,
experiment, samt att genomföra tekniska och kliniska fältstudier. Detta möjliggör end-till-end
applikationstester.114
Delar av konceptet för Karolinska Testbädd påbörjades redan 2002 genom det interna projektet
TeleMed HC och nyttjades delvis i ett efterföljande EU-finansierat projekt; ENN-ICS115 under
perioden 2004-2006. Testbädden har vidare bedrivit sin testbäddsverksamhet i projektet TeleMedIS
(2005-2007) som startades i samarbete med ett israeliskt företag, Tadiran Spectralink, och svenskfinska TeliaSonera AB.

Projektet löpte över cirka ett och ett halvt år och var inriktat på

monitorering av EKG, puls och saturation som registrerades av en ”klocka” på patientens handled.
För finansieringen stod Vinnova och den israeliska statliga forskningsfinansiären Matimop samt de
ingående parterna i projektet.116
Ett annat projekt har bedrivits tillsammans med Kiwok AB (som är ett av de intervjuade
företagen i denna studie), där utveckling och testning av Kiwoks tjänst för trådlös överföring av
EKG, genomförts vid Karolinska Universitetssjukhuset. Tjänsten använder mobilnätet för att
möjliggöra att vårdpersonal kan ta del av patienters hjärtrytm genom att larmas direkt när hjärtat
inte slår som det ska. Tekniken medför att observationer kan göras både i realtid och över en längre
tidsperiod.117
Genom de internationella relationer som upparbetats av MTA bygger man också möjligheter att
pröva ny teknologi i utvecklingsländer. Ett projekt genomfördes med start 2006 i Tajikistan, där
komponenter och metodologi från Testbädden användes i projektet. Syftet var att etablera en
infrastruktur för telemedicin mellan stadssjukhuset i Chkalovsk och primärvårdsenheter i
Konibodom, and Kistakuz för utbyte av kunskap och erfarenhet gällande arbete med diagnostik och
behandling av patienter.118
Ytterligare ett tredje projekt som, parallellt med ordinarie verksamhet på MTA vid Karolinska
Universitetssjukhuset, startats är ett projekt som förlagts till Uganda. Projektet i Uganda,
ICT4MPOWER, bedrivs tillsammans med Ericsson, KTH, Ugandas Ministry of Health, The
Uganda Ministry of ICT, The Uganda Communications Commission och Makerere University.
114

Intervju: S Jonsson, MTA Analys, Områdesansvarig för Telemedicin och eHälsa, 100325.
ENN-ICS consortium, 2006, ENN-ICS Project description, hämtad 100525, <http://www.ennics.org>.
116
S Jonson, Presentation från workshop – Mätning på distans, Umeå juni 2007, TeleMedIS – Ett lyckat projekt ”En
kort resume från projektet Telemedicin Israel Sverige”
117
Kiwok Nordic AB, BodyKom referenser, <http://www.kiwok.se/index.php?id=30&hi=30>, 100603.
118
Intervju: S Jonsson, MTA Analys, Områdesansvarig för Telemedicin och eHälsa, 100325.
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ICT4MPOWER syftar till att utveckla sjukvårdssystemet i Uganda med hjälp av ICT. Inom
projektet byggs en teknisk infrastruktur upp för att möjliggöra en decentralisering av
sjukvårdsutövandet samt göra patientinformation tillgänglig för vårdgivare inom olika nivåer av
sjukvårdssystemet. Projektet arbetar för att möjliggöra diagnos på distans för att tillgängliggöra
vården för en större del av landets befolkning. Detta innebär bland annat att projektet arbetar med
att bygga upp elektroniska journalsystem och ett system för att ge befolkningen personnummer.
ICT4MPOWER finansieras till hälften av svenska SPIDER och resterande finansiering står Uganda
för.119 Projektet påbörjades i april 2009 och beräknas pågå till mars 2012.120 Ett annat projekt som
pågår idag är CARENET121, där man fokuserar på telemedicinskt stöd för att möjliggöra bättre
hemsjukvård från högspecialistsjukhus. Där är KTH huvudaktör medan KI och Karolinska
Universitetssjukhuset bistår med att pröva teknologin utifrån de kravbilder som man tagits fram i
projektet. I en del av detta projekt används komponenter från Karolinskas Testbädd för telemedicin
och eHälsa inom utvärderingen gällande teknologi som stöder behandling och uppföljning av
neonatalpatienter som får eftervård i hemmet.122
Testbädden eftersträvar
¤ Att Testbädden ska vara multidisciplinär och omfatta samtliga vetenskapsområden
¤ Att utvecklingen ska ske interaktivt tillsammans med användarna.
¤ Att samverka med medicintekniska näringslivet, i Sverige och internationellt.
¤ Att öka drivkrafterna för utveckla och effektivisera vård och omsorg och indirekt stärka den
medicintekniska industrin.
¤ Att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att ge kunskap om vilken nytta specifika nya
medicintekniska insatser gör i förhållande till vad de kostar.
Allt för att i slutändan få ut ett resultat med en produkt som är behovsanpassad på alla områden från
teknisk integration till klinisk användning, vilket ger optimerade behandlingsprocesser och
evidensbaserade nyttoeffekter. Detta bidrar både till affärsmässighet och till ökad samhällsnytta.123
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The Independent, How Ugandas health care problems can end with a phone, 090616, hämtad 100601,
<http://independent.co.ug/index.php/features/features/42-features/1065-how-ugandas-health-care-problems-can-end-with-aphone>.
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ICT4MPOWER, Overview, hämtad 100601, <https://service.projectplace.com/pub/english.cgi/0/163130653>.
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CARENET-SE, (2010), Welcome to Carenet, hämtad 100525, <http://www.carenet-se.se>.
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Intervju: S Jonsson, MTA Analys, Områdesansvarig för Telemedicin och eHälsa, 100325.
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Styrelse och Advisory board
Ledamöter i styrelsen för Testbädden är det tänkt att sättas samman av representanter från MTA
Karolinska, KTA, KI och Innovationsplatsen. Det är även tänkt att bilda ett ’advisory board’ som
kan vara rådgivande i frågor som rör Testbäddens strategi och utveckling, samt kriterier för val av
projekt. Denna grupp sätts samman med representanter från ovan nämnda instanser samt med
externa bolagsrepresentanter och representanter från medicinska professioner.124

6.3 Innovationsplatsen
På Karolinska Universitetssjukhuset pågår även utvecklandet av ett nytt centrum för medicinska
innovationer under arbetsnamnet Innovationsplatsen. En utvecklingsgrupp för Innovationsplatsen
arbetar i samarbete med ledande personer inom några av de stora medicinteknikföretagen med att
identifiera medicinteknikindustrins behov, och formulera metoder och modeller för att tillfredställa
behoven.

Samtidigt

Universitetssjukhuset

arbetas

det

i

att

syfte

med
öka

att

påverka

öppenheten

och

arbetskulturen
intresset

för

inom
att

Karolinska
arbeta

med

utvecklingssamarbeten. Karolinska Testbädd och den planerade framtida Innovationsplatsen har för
avsikt att utvecklas i nära samverkan. Övergripande mål med Innovationsplatsen är att etablera en
patientsäker,

kontinuerligt

utvecklande

och

värdeskapande

vård-,

interventions-

och

innovationsmiljö. Här skall klinisk verksamhet, forskning, utbildning och näringsliv ha bästa
möjliga förutsättningar till kreativ samverkan. Projektledaren uttrycker det tydligt; ”Det är extremt
viktigt att det blir effektivt!” 125
Ny verksamhet och ny byggnad
För att få till stånd en utvecklingsmiljö där sjukvård, industri och akademi ska kunna integreras och
samarbeta planeras ett bygge av en helt ny byggnad i anslutning till Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinges sydvästra sida. Där är tänkt att alla inblandade ska få egna lokaler
anpassade för deras respektive verksamheter, samt att gemensamma utrymmen ska finnas för
symbios och samarbete. Byggnadsplanerna är på närmare 70 000 kvm. De två nedersta våningarna
är planerade som sjukvårdslokaler för nya interventions- och operationsavdelningar. Två
ovanpåliggande våningar inreds med utvecklingslokaler samt entré, restaurang och möteslokaler.
Överst planeras ytterligare en våning med lokaler för uthyrning till företag och utvecklingscenter
som vill lokalisera sig nära vården och akademin.
På uppdrag av Stockholms Landstingsfullmäktige har projektledningsgruppen arbetat fram en ny
rapport om planeringen för Innovationsplatsen. Den väntas blir klar under försommaren år 2010. Ett
avgörande beslut om projektets vara eller inte vara väntas kunna fattas av Stockholms
124
125

Intervju: S Jonsson, MTA Analys, Områdesansvarig för Telemedicin och eHälsa, 100325.
Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
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Landstingsfullmäktige under senhösten år 2010. Beslutet kan vara avgörande för om projektet får
fart, eller om det stannar av.
Projektledaren för Innovationsplatsen har visioner om en verksamhet som ska kännetecknas av
vad han beskriver som ’dressingeffekten’. Det är viktigt att alla de som söker sig till
Innovationsplatsen kommer dit med inställningen av att vilja integrera och samarbeta med de andra
i huset. Det är även viktigt att det i praktiken verkligen leder till samarbete genom interaktion
mellan de olika aktörerna. En dressing är beroende av att den skakas om ordentligt för ett gott
resultat.126

126

Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
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7. Resultat
7.1 Produktutveckling inom hälso- och sjukvården
De intervjuade representanterna från företagen menar att det i genomsnitt tar från tre år till drygt
fem år för dem att genomföra hela produktutvecklingsprocessen och lansera produkten, beroende på
vilken typ av produkt det är som utvecklas. Ett av företagen uppger att för deras typ av produkter är
genomsnittet för ”time to market” 5,3 år.127 Ortivus berättar att deras produkt är världens enda
patientdatasystem som är ”complient” med nya MDD. För att tillgodose de nya kraven har de haft
ett tätt samarbete med Läkemedelsverket. Några svårigheter med produktutvecklingen som
identifierats under intervjuerna är att kunna prova handgrepp och interface på apparater, genomföra
klinisk prövning enligt bilaga 10 samt göra en etisk prövning.128 För medicinteknikavdelningarna
kan en nytta med att utveckla telemedicinlösningar vara att avdelningarna ges möjlighet att felsöka
på distans när de ska kontrollera och serva utrustning som de ansvarar för ute hos patienter.129

7.2 Produktutveckling i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv
Vikten för industrin av samarbete med vården vid produktutveckling
Vid intervjuer med representanter från företagen Kiwok och Ortivus vittnar representanter från båda
företagen om att det är livsviktigt för dem att få testa sina produkter i vården, för att utvärdera och
vidareutveckla både kvalitet och funktionalitet. De har upparbetade kontakter som de använder för
att testa produkter ute hos användarna och känner i dagsläget inte att de själva har upplevt några
svårigheter att komma in i vården. Även Maquets FoU-chef betonar vikten av att utveckla efter
behov och har sina kontakter med kliniker som de använder när de testar sina produkter. Vidare
poängterar FoU-chefen vikten av att ”sjukvården och medicinsk teknik måste gå samman”.130 Lars
Carlsson, chef över medicinteknikavdelningen på Södersjukhuset och ordförande för MTF (Svensk
förening för medicinsk teknik och fysik), har tidigare varit med i företagsledningen för ett
medicintekniskt företag. Han berättar för oss att de själva testade sina produkter och funderade över
allt som skulle kunna hända med dem, men när det väl testade produkten inom sjukvården fick de
trots alla förberedelser många kommenterar från sjukhuspersonalen om saker som skulle kunna
göras bättre. Det var ofta kommentarer av betydande karaktär och det hjälpte företaget att
vidareutveckla produkterna.131
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Intervju: B Söderberg, Marknadsansvarig Kiwok Nordic AB, 100416. Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus,
Danderyd, 100428. Intervju: G Psaros, Utvecklingschef, Macuet Critical Care, 100517. även enkätsvar.
128
Intervju: L Carlsson, Chef MTA Södersjukhuset, Ordförande MTF:s styrelse, 100420.
129
Intervju: K Renström, Klinisk prövningsingenjör, MTA Analys, 100408.
130
Intervju: G Psaros, Utvecklingschef, Macuet Critical Care, 100517.
131
Intervju: L Carlsson, Chef MTA Södersjukhuset, Ordförande MTF:s styrelse, 100420.
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Produktutveckling ur vårdgivarens perspektiv
Som nämnts tidigare är Sverige inte den ledande miljö för utveckling av medicinsk teknik som vi
en gång var. Idag bygger våra främsta medicintekniska exporter på idéer från 60-70-talet (strålkniv,
ventilator, infusionspumpar, m.m. ). En orsak till detta är att det medicintekniska näringslivet,
sjukvård och landstingen (SLL) idag ligger ”för långt ifrån” varandra. Landstingens pressade
ekonomiska situation manar på sjukvården att arbeta effektivare och bli mer produktiva inom själva
vårdgivandet. Den ’luft som förr fanns i systemet’132 som möjliggjorde att vårdpersonal kunde ägna
en del av sin arbetstid åt att bl.a. arbeta med utveckling av den egna arbetsmiljön, och därigenom
testa fram nya produkter (ex. Pacemakern), finns inte längre kvar. Det är helt naturligt utifrån det
uppdrag som landstingen har, att ge sina medborgare bästa möjliga vård för de skattemedel de tar
in. Dock leder detta till att sjukvårdspersonalen i mindre utsträckning än tidigare har tid till att starta
eller involvera sig i utvecklingsprojekt. Framöver krävs det att utvecklingsarbete tillfogas
tjänstebeskrivningen för den personal som blir aktuell för utvecklingssamarbeten och tid behöver
avsättas för detta ändamål.133
Inom de innovationsslussar som idag riktar sig till sjukvårdspersonal är det relativt få av
idégivarna som själva vill bli entreprenörer och driva sina idéer ut på marknaden. Utifrån att de
arbetar som vårdpersonal är det inte klandervärt att de hellre vill fortsätta med det än att i mångt och
mycket behöva byta spår för att vidareutveckla sin idé till produkt. Men det är möjligt att denna
tendens ändå säger något om varför det inte längre är samma generering av medicintekniska
produkter som kommer ur vården och slår sig in på den stora marknaden.134
Det behöver byggas in tid i systemet igen som är avsedd för produktutveckling. När en avdelning
får fram en idé som anses ha potential, eller om en extern idé behöver testas på avdelningen,
behöver det finnas riktlinjer för och möjligheter till att bedriva utveckling parallellt med
vårduppdraget.135

Utveckling av samarbetsprocesser
Vården (SLL) måste utveckla modeller för hur de ska hantera ägande av innovationer där
vårdpersonal är idégivare”136 Detta blir allt viktigare för miljöer där sjukvård, industri och akademi
ska vara verksamma både integrerat och integrerande. De utvecklingssamarbeten mellan industrin
och vårdsektorn som bedrivs idag bygger mycket på personliga kontakter mellan företagsledare och
132

Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428. Intervju: J Permert, Innovationsplatsen,
Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
133
Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
134
Intervju: L Carlsson, Chef MTA Södersjukhuset, Ordförande MTF:s styrelse, 100420.
135
Intervju: E Pineiro, biträdande föreståndare CTMH, PIEp, 100426. Intervju: J Permert, Innovationsplatsen,
Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
136

Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
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verksamhetschefer för de avdelningar inom sjukvården där respektive företag är intresserade av att
testa sina produkter. Motiveringar för verksamhetschefen att gå in i samarbetet är främst viljan av
att få fram nyttan av och möjlig potential med den nya produkten till den egna verksamheten. Det
kan även vara en möjlighet för exempelvis en överläkare att få publicera eventuella framsteg i en
vetenskaplig rapport, om de genomför en klinisk utvärdering på den egna klinken.137 Då dessa
samarbeten inte alltid redovisas för sjukhusledningen är det svårt för de styrande att kontrollera och
reglera hur stor del av verksamhetsbudgeten som går till vård respektive denna form av
utvecklingssamarbeten.138

7.3 Behovet av användares involvering genom produktutvecklingsprocessen
Alla

intervjuade

är

eniga

om

att

det

är

viktigt

att

involvera

användarna

i

produktutvecklingsprocesserna. Användarna är i dagsläget oftast sjukvårdspersonal, snarare än
patienter. De har daglig kontakt med medicinteknisk utrustning som de använder vid vården av
patienter och får därigenom kunskap om hur apparaturen fungerar i praktiken med patienter.
Sjukvårdspersonalen märker om produkterna uppfyller krav på användbarhet och om de är
användarvänliga, eller om de är svåra att använda och därtill har otydliga användarinstruktioner.
Maquets FoU-chef skulle gärna låta användare komma in i ett tidigt skede i produktutvecklingen,
för att från början anpassa utvecklingen mot specifika behov. De skulle gärna se att en grupp med
läkare och sjuksköterskor sammankallades för en sådan diskussion och att de även kunde träffas
efter att produkten tagits i bruk, för att kunna avgöra om den blev som användarna förväntade sig
och önskade.139 Ortivus använder sig av en tydlig modell för att genomföra produktutveckling. De
har väldefinierade faser och steg som inkluderar särskilda beslutspunkter och aktiviteter.140 I en del
av utvecklingsfaserna tar de in användare, som kardiologer och ambulansförare, för att få feedback
på produkterna och hur de fungerar. De är däremot tydliga med att det kan innebära svårigheter att
låta användarna komma in i ett alltför tidigt skede i processen, när man ska besluta om vilka
funktioner man ska ta fram. Det gör Ortivus på egen hand, men tar senare in kundsynpunkter i
efterföljande faser. Innan produkten CE-märks genomgår den ett User-acceptance test, där
användarna återigen tas in.141 Ortivus har hittills gått direkt till verksamheten på sjukhusen och inte
via MTA, när de velat få sina produkter testade. Då är det Ortivus som har fått ta produktansvar
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Intervju: B Söderberg, Marknadsansvarig Kiwok Nordic AB, 100416. Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus,
Danderyd, 100428. Intervju: G Psaros, Utvecklingschef, Macuet Critical Care, 100517. även enkätsvar.
138
Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430. Intervju: L Carlsson, Chef
MTA Södersjukhuset, Ordförande MTF:s styrelse, 100420.
139
Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
140
Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428.
141
Intervju: L Gransberg, Affärsområdeschef (CoroNet), Ortivus, Danderyd, 100416
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medan verksamhetschefen haft det kliniska ansvaret. De framhäver även att de säljer en process, ett
verksamhetsstöd och inte en medicinteknisk produkt varför de inte har gått via MTA.142

7.4 FoU av medicinsk teknik i Sverige
Ortivus menar att en del i att Sveriges FoU av medicinteknik inte är lika framgångsrik som förr är
införandet av MDD 1993. De menar att regelverket till viss del omöjliggjorde det ”vildvuxna
forskandet”143. Johan Permert är inne på samma spår och uttrycker det som att det förr fanns mer
luft i systemet. Ortivus tror också att de stora svenska medicintekniska företagen skulle behöva
satsa mer pengar på utveckling i Sverige, men då betingelser har ändrat sig, är det idag lättare för
företagen att satsa på marknader utanför Sverige och därför även förlägga sin utveckling där.
Sverige är inte längre en bra plats för klinisk utveckling, anser Johan Permert. Innovationsplatsen är
ett försök att återskapa den fungerande kliniska forskning som förr fanns inom landet. Han uppfattar
också att det medicintekniska näringslivet känner sig ”styvmoderligt behandlade”144 och att
samarbetet mellan sjukvård, akademi och näringsliv fungerar ineffektivt, när det väl initierats.
Kulturen inom sjukvården är inte heller inriktad mot samarbete med näringslivet. Även andra
intervjuade uttrycker att det finns en kultur inom sjukvården som menar att det är fult att samarbeta
med vinstdrivande företag. Det är framförallt en kultur som utmärker läkarkåren. På grund av dessa
attityder vore det behövligt med en övre organisation som legitimerar samarbetet så att inte enskilda
läkare som samarbetar med företag ”pekas ut” för att de bryter mot normen. En sådan organisation
skulle istället tydligt visa att det är okej att samarbeta med företag även om de har ett vinstdrivande
syfte.

Hur stort legitimerande en överordnad organisation skulle kunna utöva beror i stor

utsträckning på vem som skulle ställa sig bakom den (till exempel svenska läkaresällskapet skulle få
stort inflytande).145 Tvärtom menar andra att de uppfattar att läkarna förstår att det måste få finnas
ett vinstintresse bakom produktutvecklingen, parallellt med intresset av att utveckla bättre produkter
och behandlingsmetoder till patienterna.146 Det finns också åsikter om att personer i ledande
positioner inom akademin och inom branschorganisationerna på sätt och vis smutskastar sjukhusens
vilja att främja utveckling genom att hävda att sjukhusen inte skulle vara intresserade av
samarbete.147
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Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428.
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Intervju: E Pineiro, Biträdande föreståndare CTMH, PIEp, 100426.
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7.5 Finansiering av FoU av medicinsk teknik
För att tid ska kunna avsättas av vårdpersonalen på ett öppet redovisat sätt för att bedriva något
annat än vård behöver detta finansieras på annat sätt än via landstingsskatten. En del av detta ligger
inom ramen för det som kan vara motiverat att få forskningsbidrag från staten. Från sjukvårdens
perspektiv kommer det även krävas att industrin får upp ögonen för och vänjer sig vid att
utvecklingssamarbete med vården är en tjänst som de med betalningskapacitet behöver betala för.148
Maquet beskriver att det förekommer att företag i dagsläget inte egentligen betalar för att testa sina
produkter ute på klinikerna. Istället lånar de ut sina produkter till sjukhusen och bistår med
installation och utbildning av vårdpersonal i hur deras apparater ska handhas. Ofta blir det så att
apparaten i fråga får bli kvar ute på kliniken, Företagen ser sedan till att den uppdateras med ny
mjukvara vartefter, samt servar den om det skulle behövas. Även om Maquet och andra företag idag
inte alltid ersätter klinikerna för den tid de testar företagets produkter, bedömer de att det inte skulle
vara något problem att få företag att betala för att få testa produkter inom vården, förutsatt att
företagen får tillgång till resurser och/eller expertis som de inte själva innehar. Framförallt de större
företagen bedöms ha ekonomiska resurser för detta, till skillnad från de allra minsta företagen som
ännu inte säljer några produkter.149 Ortivus säger att det idag inte finns något egentligt sätt för hur
företagen ska betala för kliniska studier. Förr var det gratis för företagen, på grund av att SLL
betalade för studierna.150 Från CTMH poängterar den biträdande föreståndaren att det finns en
problematik med att börja testa produkter kliniskt den officiella vägen, det vill säga genom att
kostnaderna då kommer att synas i redovisningar och att någon i så fall måste finansiera vad det
kostar. De medicintekniska företagen skulle behöva fler vägar in i sjukvården, men har inte samma
kapital som företag inom läkemedelsindustrin. Ett resultat av att företag inte har råd att utveckla
produkter blir att inga nya svenska medicintekniska produkter kommer fram och kan användas
inom sjukvården, eller ge exportintäkter.151

7.6 Behovet av en testbädd för utveckling av medicinsk teknik
Det finns ett stort behov av ökat samarbete mellan företag och sjukvården. Det samarbetet är viktigt
för att kunna förkorta utvecklingstiden för medicinsk teknik och ge förutsättningar för nya företag
att utvecklas. Riskanalys bygger på en blandning av erfarenhet och fantasi och det är svårt för nya
företag att på egen hand ta med alla aspekter av detta i sina kalkyler. Det är få sjukhus i Sverige
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Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
Intervju: G Psaros, Utvecklingschef, Macuet Critical Care, 100517.
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Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428. Intervju: L Gransberg, Affärsområdeschef (CoroNet),
Ortivus, Danderyd, 100416. Intervju: P Sletmo, Utvecklingschef, Ortivus, Danderyd, 100416
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Intervju: E Pineiro, Biträdande föreståndare CTMH, PIEp, 100426.
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Företaget Kiwok har utvecklat en ny tjänst för mobil monitorering av EKG. De har genom
kontakt med Testbädden genomfört tester av konceptet år 2006 vid Karolinska som ett steg i sitt
utvecklingsarbete. De lanserade i januari 2010 den femte generationen av sin tjänst och denna
generation är den första som är färdig att få användas på patienter. Marknadsansvarig på Kiwok
uttrycker att samarbetet med Karolinska har varit helt avgörande för företagets utveckling. Att
genomföra tester och utveckling i samarbete med vården ger konkret återkoppling och insikter om
produkter och tjänster som inte kan erhållas av företaget på andra sätt. Det möjliggör kortare
utvecklingstider och kortare tid till kommersialisering. Det kan vara avgörande för om ett företag
som utvecklas ur en ny idé överlever genom utvecklingsfasen till kommersialisering. Från Kiwok
uppmuntras uppbyggnad av testbäddar för samarbete mellan medicinteknikföretag och
sjukvården.153
Ortivus menar att Testbädden skulle kunna vara ett alternativ för de företag som inte har de
välbehövliga kontakterna med och ingångar i sjukvården. Ett av företagen poängterar att det är
viktigt att MTA vid Karolinska kompetensutvecklar sig tillräckligt mot IT, för att det annars finns
en risk att man med Testbädden bygger upp något artificiellt.154 En tolkning som en intervjuperson
gör är att MTA i någon form av överlevnadsdesperation, försöker att göra sig mer behövliga än de
är. Att de försöker att göra sig till någon form av portal. En diskussion som kom upp under
intervjuerna var vilken roll MTA egentligen bör ha. Ett företag sammanfattar sitt behov av att få
tillgång till kliniker för testning av sina produkter, med att de i praktiken bara vill ha access till folk
som får saker att hända. En stor fördel som flertalet nämner är tillgången till Karolinskas varumärke
som automatiskt skulle följa av att använda Testbädden. De menar att det är ett starkt säljargument
att ha testat sina produkter vid Karolinska Universitetssjukhusets kliniker,155 men att testa på till
exempelvis Akademiska sjukhuset är inte så stor skillnad. Det finns samtidigt en medvetenhet om
att det är Karolinska Institutets varumärke som är det som verkligen är en styrka om man vill satsa
på marknader utanför Sverige. På det viset vinner även Universitetssjukhuset status via Institutets
renommé. En annan fördel med Testbädden vore om företag på det viset fick möjlighet att låta
särskilda namnkunniga forskare och läkare, använda produkterna i sina studier och därmed få dem
omnämnda i publicerade artiklar.156
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Intervju: L Carlsson, Chef MTA Södersjukhuset, Ordförande MTF:s styrelse, 100420.
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Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428. Intervju: L Gransberg, Affärsområdeschef (CoroNet),
Ortivus, Danderyd, 100416. Intervju: P Sletmo, Utvecklingschef, Ortivus, Danderyd, 100416
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Intervju: D Rydberg, VD, Maquet Critical Care AB, 100521. Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd,
100428. Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
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Intervju: D Rydberg, VD, Maquet Critical Care AB, 100521. Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd,
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Behov av paketering av utvecklingsprocesser
För att industrin ska vara intresserade av och beredda att betala för samarbete med vården är det
mycket viktigt att dessa tjänster kan ge ett reellt mervärde för företagen. Tjänsterna måste paketeras
väl för att attrahera medicinteknikföretag, vara tydliga för alla parter, och vara utvärderingsbara.157
Samtliga tjänster måste vara väl definierade utifrån ansvarsområden, med tydliga krav på
processer inom respektive ansvarsområde och konkurrenskraftiga tider för när arbetet kan vara
klart.158
Tjänsterna behöver bestå av effektiv förmedling av kontaktnät till hela sjukhuset, tidseffektiva
utarbetade metoder för utvecklandet, tid för medverkande från vården (personal och patienter),
administrering av samarbetet samt formalia exempelvis om etisk prövning respektive handlingar till
Läkemedelsverket.159
Direktlösningar för utvecklingssamarbeten mellan företag och sjukhusavdelningar
De medicinteknikföretag som fokuserar på att komma in och testa sina produkter i vården kan
lyckas etablera samarbete med olika avdelningar på olika sjukhus. Samarbetet utvecklas främst
genom informellt kontaktskapande mellan företagsrepresentanter och verksamhetschefer på den
aktuella avdelningen. Vanligen utarbetas dessa samarbeten då verksamhetschefen är intresserad av
att införskaffa den aktuella produkten eller tjänsten och därför ser fördelar med att prioritera delar
av personalens tid till att arbeta tillsammans med företaget för att få en produkt som är anpassad för
förhållandena just på den avdelningen.160
Erfarenheter av samarbetsstrukturer
Nova MedTech är ett samarbete i Östra Mellansverige där det arbetas aktivt med att bygga upp
samarbeten och nätverk mellan akademi, vård och företag. Nova MedTech finansieras under
perioden 2008-07-01 till 2011-06-30 främst genom medel som anslagits från EU:s strukturfond. Det
är EU:s definition av Östra Mellansverige som satt de formella geografiska gränserna för
projektet.161
Nova MedTech arbetar med att stödja utvecklings- och forskningsverksamhet inom områdena
Medicinsk teknik för distribuerad vård och personlig hälsa och Medicinsk teknik för bildbaserad
diagnostik och terapi. Distribuerad vård går huvudsakligen ut på att bedriva vård i hemmet. 162
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Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428. Intervju: L Gransberg, Affärsområdeschef (CoroNet),
Ortivus, Danderyd, 100416. Intervju: P Sletmo, Utvecklingschef, Ortivus, Danderyd, 100416. även enkätsvar.
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Intervju: B Söderberg, Marknadsansvarig Kiwok Nordic AB, 100416.
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Intervju: J Permert, Innovationsplatsen, Verksamhetschef Gastro, Karolinska, 100430.
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Intervju: J B Andersson, VD, Ortivus, Danderyd, 100428. Intervju: G Psaros, Utvecklingschef, Macuet Critical
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Det pågår ca 30 utvecklingsprojekt inom Nova MedTech för tillfället. Uppemot 90 % av de projekt
som hittills startat är sprungna ur akademin vid Linköpings universitet, Mälardalens högskola eller
Örebro universitet. Majoriteten har inriktning mot hjälpmedel för behandling i hemmet, mest
äldrevårdsrelaterade produkter. Det är dock öppet för såväl akademi, vårdsektorn som företag att
initiera utvecklingsprojekt. Tendenser går mot ett ökat antal initiativ från näringslivet. Runt
forsknings- och utvecklingsidéerna formas projektgrupper med representanter från de olika
parterna. Kontrakt skrivs inom projektgrupperna, oberoende av Nova MedTech, om ägarfrågor och
om hur eventuellt framtida framgångar ska fördelas mellan parterna. Det är sedan projektgrupperna
som söker stöd från Nova MedTech. Beviljat stöd kan bestå dels av finansiellt bidrag ur den potten
Nova MedTech erhållit genom strukturstödet, och dels genom tillgång till en bred kontaktyta
gentemot ett stort samarbetsnätverk. 163
Synergieffekterna av att arbeta i samarbeten mellan akademi, vård och näringsliv är svåra att
påvisa konkret. Det är dock tydligt att nya projekt springer ur de gamla, vilket leder till tillväxt av
nya projektgrupper.164
Som projekt inom Nova MedTech har det startats fyra stycken testbäddar, belägna i anslutning
till sjukhusen i Västerås, Katrineholm, Linköping och Örebro. Testbäddarna är öppna för alla typer
av medicinsk teknik. Hittills har bland annat projekt körts i Katrineholm inriktat på monitorering
och i Örebro inriktat på ’smarta hem’.165
På fråga till projektledare för Nova MedTech om vad som krävs för att bygga upp en
samarbetsstruktur mellan sjukvård och näringsliv för produktutveckling, framhävs att det krävs
mycket och hårt arbete med att bygga nätverk. Det är inte lätt att få det att fungera. Det behövs även
mycket kapital för att finansiera arbetet. Projektledaren tror även att det är svårt att bedriva
verksamheten utan finansiering från det offentliga.166 Bilden av att det är svårt att hålla
utvecklingsprojekt igång utan offentlig finansiering bestyrks av NIVO:s (Nätverket för
Innovationen inom Vård och Omsorg) före detta VD som berättar om flera regionala projekt som
byggts upp med offentlig projektfinansieringen, varit verksamma under projekttiden (vanligen 3-5
år) som sedan lagts ner när de offentliga bidragen strypts. De utvecklingsverksamheter som överlevt
har lyckats knyta till sig lokala och regionala offentliga aktörer som delfinansiärer av den fortsatta
verksamheten.167
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Intressanta parter vid utvecklande av samarbetsstrukturer
SweCare är ett samarbete mellan akademi, privat och offentlig sektor som arbetar för ökad export
och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. 168 SweCare har drygt 75
medlemmar, däribland både företag, organisationer, sjukhus, institut med flera, med verksamhet
inom hälso- och sjukvården.169 På SweCare pågår ett projekt vid namn Sweden E-health
Accelerator. Initiativet består bland annat av att skapa en arena för samarbeten där vårdgivare,
företag, myndigheter och andra intressenter kan stärka varandra och utnyttja befintliga nätverk.
Ambitionen är dels att identifiera eHälsa som en egen nisch inom medicinteknikbranschen, och dels
att nätverken som byggs upp ska involvera flera aktörer med olika ingångar till e-Hälso-området.
SweCare förenar både företag, branschorganisationer, myndigheter och departement, nationella
kunskapscentrum och landsting. Projektledaren för Sweden E-health Accelerator välkomnar en
testbädd för telemedicin att ingå i ett nätverk.170
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik i Sverige med 40 år i branschen
och med omkring 150 medlemsföretag. Dessa svarar för närmare 90 procent av den
medicintekniska marknaden i Sverige.171 Swedish MedTech har sektorsgrupper bestående av
företag som är verksamma inom den aktuella sektorn som gruppen är inriktad på. Sektorgrupperna
arbetar med frågor som är specifika för sektorn och samtidigt gemensamma för företagen i gruppen.
Gruppernas arbeten är mestadels operativt med fokus på att förbättra specifika arbetsvillkor och
sprida kunskap om deras verksamhetsområde till bland andra vården.172 Informationsansvarig på
Swedish MedTech meddelar att det för tillfället inte är någon grupp aktiv inom just
telemedicinområdet. Det pågår kontinuerligt översyn av olika områden för att se om det finns
intresse och behov av att sätta samman nya grupper för nya sektorer.173
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har gjort en förstudie åt Delegationen för
samverkan inom den kliniska forskningen, som i februari 2010 presenterade en SOU (Statens
offentliga utredningar) på området samverkan inom den kliniska forskningen. IVA:s uppdrag var att
sammankalla en grupp och genomföra en förstudie med syfte att föreslå ett skarpt förslag. IVA
föreslår i sin studie i december 2009 att det ska sättas upp en nationell svensk testbädd för klinisk
forskning och utveckling. Målet med testbädden är att knyta upp alla testbäddar runt om i Sverige
och göra en gemensam ingång till dem. Företag som vill nå en testbädd ska enligt studien kunna
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vända sig till en nationell organisation som slussar företaget vidare till den testbädd som passar bäst
utifrån företagets behov.174
Det finns idag inget beslut om att satsa på den nationella testbädden. Enligt planen för projektet
är det tänk att köras igång pilotprojekt under 2012. Det saknas dock huvudman och finansiering för
projektet. IVA föreslår sig själva som lämplig aktör för att utveckla denna koordinerande struktur.
De har erfarenhet från flera tidigare samverkansprojekt mellan det offentliga och det privata i form
av personer som varit med vid exempelvis Televerkets och Telias utbyggnad av telenätet, samt
motsvarande satsningar på elnätet och järnvägsutbyggnad. Den stora utmaningen beskrivs vara att
få till organisatoriska förändringar inom hälso- och sjukvården, och att få landstingen att mäta tid i
pengar och på så sätt se möjligheter och potential i att satsa på utveckling inom vården.175

7.7 Resultat av enkäten
Sammanställning av resultat utifrån 44 besvarade webbenkäter, där 37 företag uppgett att de
bedriver produktutveckling. I slutet av enkäten fick respondenterna frågan om de vill bli kontaktade
för mer information om hur ett samarbete kan utvecklas mellan deras företag och Testbädden. 35
respondenter besvarade frågan och svarsfrekvensen för respektive svarsalternativ visas i figuren
nedan (figur 12).

Intresse av att sam arbeta m ed Karolinska Testbädd

Frekvens (st)

20

17

15
10
10

8

5
0
Ja, intresserade av samarbete
1
Ja, intresserade av mer information
Nej, avstår

(grupp a)
(grupp b)
(grupp c)

Figur 12 - Andel intresserade av att samarbeta med Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa.

Vid redovisning av svar på frågor ur enkäten kommer resultatet återkommande presenteras utifrån
dessa tre svarsgrupper. Grupp a är positiva till samarbete, grupp b är intresserade av mer
information och grupp c avstår för tillfället från att bli kontaktad om samarbete med Testbädden.
Bland företagen i grupp a uppger 80 % att de bedriver produktutveckling inom det egna företaget
och ytterligare 20 % att de bedriver produktutveckling genom annat företag. Motsvarande andel för
grupp b är 75 % respektive 13 %, och för grupp c är andelen 71 % respektive 6 %. Övriga företag
inom grupp b och c anger att de köper färdigutvecklade produkter.
174
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En svensk testbädd för klinisk forskning och utveckling, 2009.
Telefonintervju: J Schuber, Projektledare, KTH-IVA, 100520.
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Hur många anställda och hur stor omsättning har de företag som besvarat enkäten?
Det är en bred och jämn spridning på företagen som besvarat enkäten vad gäller storlek i allmänhet
och omsättning i synnerhet. Utifrån tabell 1 nedan kan det utskiljas skillnader i intresse för att
samarbete med Testbädden beroende på företagens storlek. Företag som avstår från samarbete med
Testbädden (grupp c) är främst mindre företag. 73 % av dem uppger sig ha lägre omsättning än 50
miljoner svenska kronor och 76 % av dem uppger att de har färre än 50 anställda. Det är främst
företag med omsättning på mer än 100 miljoner svenska kronor som är intresserade av samarbete
med Testbädden. För dem som vill samarbeta med Testbädden (grupp a) är andelen 70 % och för
dem som vill få mer information (grupp b) är andelen 63 %. För företag som är intresserade av
samarbete med Testbädden (grupp a och b) är inte sambandet med antalet anställda lika tydligt som
sambandet med storleken på omsättningen.
Tabell 1 - Hur många anställda och hur stor omsättning har de företag som besvarat enkäten?
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∑
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Upplever respondenter att deras företag har haft svårigheter med att hitta ingångar till att få
testa/validera/utveckla sina produkter inom vården?
En majoritet, 57 %, av respondenterna uppger att deras företag inte haft svårigheter med att hitta
ingångar till vården, medan 38 % uppgett att de upplever att deras företag har haft problem. Svaren
i tabellen nedan har kategoriserats utifrån vilket intresse företagen uppgett sig ha av att samarbeta
med Testbädden, vid en senare fråga i enkäten. Då framträder en tydlig uppdelning. 80 % av de
företag som vill samarbeta med Testbädden (grupp a) uppger att de har haft svårigheter med att hitta
ingångar till vården. Däremot svarar 76 % av dem som avstår från samarbete med Testbädden
(grupp c) att de haft ringa, överkomliga eller obefintliga svårigheter med att finna ingångar till få
testa, validera och/eller utveckla sina produkter inom vården. Bland de företag som är intresserade
av mer information om Testbädden (grupp b) går svaren isär något, med övervikt åt att flertalet av
företagen inte har haft problem med att hitta samarbeten med vården.

Tabell 2 - Upplever respondenter att deras företag har haft svårigheter med att hitta ingångar till att få
testa/validera/utveckla sina produkter inom vården?
Grupp a,
Vill samarbeta med
Testbädden

Grupp b,
Intresserad av mer
information om
samarbete med
Testbädden.

Grupp c,
Avstår från samarbete
med Testbädden

Totalt antal svar från
samtliga
respondenter.

Ja, stora svårigheter

1

10%

0

0%

0

0%

1

2%

Ja, vissa svårigheter

7

70%

3

38%

3

18%

16

36%

Nej, ringa/överkomliga svårigheter

2

20%

2

25%

8

47%

15

34%

Nej, inte alls några svårigheter

0

0%

3

38%

5

29%

10

23%

Vet ej

0

0%

0

0%

1

6%

1

2%

Eget alternativ

0

0%

0

0%

0

0%

1

2%

∑ - totalt antal svar

10

100%

8

100%

17

100%

44

100%
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Av vilka orsaker är företag involverade i samarbete med sjukvården vid sin
produktutveckling?
Svaren i tabellen nedan har analyserats utifrån vilket intresse företagen uppgett sig ha av att
samarbeta med Testbädden. De olika intressegrupperna har i hög grad angett samma orsaker till att
samarbeta med vården, därför har inga skillnader kunnat påvisas. Samstämmighet råder i att starkast
orsak till att samarbeta med vården är absolut främst att det ger bättre vårdanpassade produkter, hela
76 % uppger det som starkast orsak. Stark orsak anges vara att det förenklar arbetet med validering
av produkters funktionalitet, 65 % av de svarade har detta alternativ som en av de tre främsta
orsakerna. Stark orsak anges av var tredje företag vara att det förkortar utvecklingstiden för
produkterna. Som betydande orsak uppges att det bidrar till att ge marknadskontakter som
underlättar för kommersialisering. Som femte orsak rankar företagen att det kan ge bra renommé åt
produkten och företaget.

Tabell 3 - Företags orsaker att vara involverade i samarbete med sjukvården vid produktutveckling?
Förkortar
utvecklingstiden för
produkter
Starkast
orsak:

0

Stark orsak:

12

Betydande
orsak:

3

Ger bättre
vårdanpassade
produkter

Förenklar
arbetet med
kliniska tester
& redovisning
till LV

28

76 %

0

32 %

2

5%

1

8%

1

3%

3

Förenklar
arbetet med
validering av
produkters
funktionalitet

Ekonomiskt
gynnsamt;
kostnadseffektivt

Ger bra
renommé åt
produkten/
företaget

7

19 %

0

3%

9

24 %

2

5%

2

8%

8

22 %

1

3%

5

0

Bidrar till att ge
marknadskontakter
som underlättar för
kommersialisering

2

5%

5%

7

19 %

14 %

12

32 %
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Av vilka orsaker är företag inte mer involverade i samarbete med sjukvården vid sin
produktutveckling?
Svaren i tabellen nedan har kategoriserats utifrån vilket intresse företagen uppgett sig ha av att
samarbeta med Testbädden vid senare fråga i enkäten. Vissa skillnader mellan intressegrupperna
kan skönjas. Företag som är intresserade (grupp a) anger i högre utsträckning att de saknar
kontakter, dels behövlig kontakt med kliniker och dels med samarbetsalternativ i deras geografiska
område. Företag som avstår från samarbete med Testbädden (grupp c) är framför allt nöjda med den
nivå som företaget samarbetar med sjukvården, därefter uppger företagen att samarbete ej varit
aktuellt i meningen att de saknat behov eller intresse av ytterligare samarbete med sjukvården. De
företag som uppgett sig ha intresse av mer information om Testbädden (grupp b) anger svar som
korrelerar mer med de företag som inte är intresserade (grupp c) än de företag som vill samarbeta
(grupp a). Grupp b och c anger båda som deras främsta skäl till att inte vara mer involverade i
samarbete med vården är att de är nöjda med den nivå det ligger på.
Av enkätens 44 respondenter har 38 besvarat vilken som är den starkaste orsaken till att de inte
är mer involverade i samarbete med sjukvården. Bara 16 respektive 8 har angett svar på stark orsak
respektive betydande orsak på samma fråga. Det kan bero på att endast enstaka anledningar ansetts
som orsaker till att företagen inte är mer involverade i samarbeten.

Tabell 4 - Av vilka orsaker är företag inte mer involverade i samarbete med sjukvården vid sin
produktutveckling?
Nöjda med den
nivå det ligger
på.

Ej varit aktuellt,
saknat
behov/intresse.

Saknar behövlig
kontakt med
klinik/kliniker.

Saknar
samarbetsalternativ i vårt
geografiska
område.

Förhindrad på
grund av Lagen
om offentlig
upphandling.

Saknar
tillräckliga
ekonomiska
resurser för att
involvera fler
parter.

a

b

c

∑

a

b

c

∑

a

b

c

∑

a

b

c

∑

a

b

c

∑

a

b

c

∑

Starkast
orsak:

1

5

9

15

0

0

4

4

4

1

0

5

0

0

1

1

2

1

0

3

0

0

0

0

Stark
orsak:

0

0

2

2

0

1

3

4

1

0

0

1

4

1

0

5

0

0

0

0

1

0

3

4

Betydande
orsak:

0

0

1

1

0

1

1

2

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

a ~ vill samarbeta med Testbädden, b ~ intresserade av mer info om Testbädden,
c ~ avstår samarbete med Testbädden, ∑ ~ totalt antal,
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Huruvida företag samarbetar respektive är intresserade av samarbete i samband med sin
produktutveckling?
Enkäten har genom två olika matrisfrågor med liknande svarsalternativ kartlagt i vilken
utsträckning företag samarbetar respektive är intresserade av att samarbeta med vården vid
produktutveckling. Tabell 5 nedan visar en sammanställning av vilka grupper/avdelningar som olika
intressegrupper samarbetar med respektive är intresserade av att samarbeta med. Det visar att de
flesta företag faktiskt når upp till den mängd samarbeten som de efterfrågar. Det är även tydligt att
det idag framförallt samarbetas med forskare och att företagen generellt är ute efter andra former av
samarbeten. I absoluta tal är intresset störst att få samarbeta med sjukvårdspersonal och kliniska
expertgrupper. För de typer av samarbeten där det är störst skillnad mellan faktisk och önskat
samarbete beror skillnaden beror det främst på befintlig låg grad av samarbeten, snarare än högt
ställda intressen av samarbete. Den grupp som avstår från samarbete med Testbädden (grupp c) har
uppgett att de samarbetat med medicinteknikavdelningar i högre utsträckning än de andra
grupperna. De som är intresserade av samarbete med Testbädden (grupp a) är generellt mest
intresserade av ett ökat samarbete, med alla nämnda samarbetsområden utom forskare.

Tabell 5 - Företag samarbetar och är intresserade av samarbete i samband med sin produktutveckling?
Grupp a,
Vill samarbeta
med Testbädden
Samarbete vid produktutveckling:

Grupp b,
Intresserad av
mer information
om samarbete
med Testbädden

Grupp c,
Avstår från
samarbete med
Testbädden

Totalt antal svar
från samtliga
respondenter.

F4.*

F7.**

∆

F4.*

F7.**

∆

F4.*

F7.**

∆

F4.*

F7.**

∆

… med sjukvårdspersonal.

26

35

35%

21

24

14%

28

29

4%

75

88

17%

… med klinisk expertgrupp.

14

30

114%

18

24

33%

30

26

-13%

62

80

29%

… med MTA (MedTek & Informatik).

3

18

500%

3

8

167%

21

20

-5%

27

46

70%

… med forskare, tillämpad forskning.

20

19

-5%

27

8

-70%

27

11

-59%

74

38

-49%

7

14

100%

6

3

-50%

4

5

25%

17

22

29%

70

116

66%

75

67

-11%

110

91

-17%

255

274

7%

… med hälsoekonomer, dylikt.
∑ - totalt antal svar

*Samarbetar ni med andra i samband med er produktutveckling? **Är ni intresserade av samarbete i samband med er
produktutveckling?
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I tabell 6 nedan har de olika samarbetsområdena specificerats utifrån olika faser inom
produktutvecklingen för dem som visat intresse för samarbete med Testbädden (grupp a & b).
Det visar att samarbete är generellt eftertraktat med sjukvårdspersonal och kliniska expertgrupper
vid flera utvecklingsfaser. Samarbete med medicinteknikavdelningen är efterfrågat vid framförallt
behovsanalys och kravställning, vid integrationstest och teknisk validering, samt vid arbete med
design och ergonomi. Hälsoekonomer efterfrågas vid just beräkning av hälsoekonomi. Det finns en
befintlig konstant efterfrågan av samarbete med forskare, men även dessa företag uppger att de
redan samarbetar med forskare i högre utsträckning än vad de är intresserade av samarbete med
forskare, det gäller även vid vetenskaplig publicering. Det finns även ospecificerade behov av
samarbete inom flera faser av produktutvecklingen.
Tabell 6 - Företag samarbetar och är intresserade av samarbete i samband med sin produktutveckling.
Specifikation för företag som är intresserade av samarbete med Testbädden (grupp a & b)
Sjukvårdspersonal
F4 F7

∆

12 14

17%

Klinisk
expertgrupp
F4 F7

∆

Forskare,
tillämpad
forskning

MTA
F4 F7

∆

7

10

43%

1

5

400%

Integrationstest?

5

7

40%

3

6

100%

1

5

400%

Framställning av formalia?

2

2

0%

1

6

500%

0

1

Behovsanalys/kravställning?

Teknisk validering?

6

10

67%

3

7

133%

3

7

Klinisk prövning?

7

8

14%

5

9

80%

0

2

18%

5

7

40%

1

4

Design och ergonomi?

11 13

133%

300%

F4 F7
9

4

5

2

0

2

7

2

7

4

7

3

Beräkna hälsoekonomi?

2

3

50%

2

3

50%

0

1

3

2

Vetenskaplig publicering?

1

3

200%

6

6

0%

0

1

9

8

52%

4

15

∑ - totalt antal svar

27 37

37%

21 32

275%

33 19

∆
56%
60%

71%
43%
57%
33%
11%
42%

Hälsoekonomer
F4 F7

Ospec.
behov

∑

∆

F7

F4

F7

∆

3

2

-33%

4

32

39

22%

1

1

0%

5

15

26

73%

3

1

-67%

3

6

15

150%

0

1

3

19

30

58%

0

2

6

19

31

63%

0

1

4

24

32

33%

4

9

7

11

25

127%

2

0

5

18

23

28%

6

13

25

91 141

125%

117%

55%

Respondenten uppmanas anta att ett samarbete mellan deras företag och vården projekteras
för att inkludera tjänster unikt efter deras önskemål. Hur anser företagen att tjänsterna bäst
finansieras?
Att fråga om ekonomisk ersättning kan vara en känslig fråga, samt en fråga som medicintekniska
företag inte behövt ta ställning till då vägarna in i vården främst har varit genom informella
kontakter. Det avspeglar sig här där mer än var tredje respondent svarar ’vet ej’ angående hur de
anser att utvecklingsprojekt mellan företagen och vården ska finansieras. Det är det i absoluta tal
mest angivna svaret på frågan om finansiering. Bland de företag som är intresserade av samarbete
med Testbädden (grupp a) varvas svaret ’vet ej’, med inställningen att Testbädden ska finansiera
projekten genom landstinget. De företag som är intresserade av mer information om Testbädden
(grupp b) är de som tydligast sticker ut med att anse att de bör vara med och ersätta vården för den
tid som sjukvården får lägga på företagets produktutveckling. Bland de företag som avstår från
samarbete med Testbädden (grupp c) går finansieringssätten mer isär. En dryg tredjedel svarar ’vet
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ej’ eller svarar inte alls, en tredjedel anser att Testbädden bör ordna finansieringen, en knapp
femtedel har uppgett att de kan söka extern finansiering och ytterligare en knapp femtedel har
formulerat egna svar vars innebörd sprider sig mellan ovanstående finansieringssätt.
Tabell 7 - Respondenten uppmanas anta att ett samarbete mellan deras företag och vården projekteras för att
inkludera tjänster unikt efter deras önskemål. Hur anser företagen att tjänsterna bäst finansieras?
Grupp a,
Vill samarbeta med
Testbädden

Grupp b,
Intresserad av mer
information om
samarbete med
Testbädden.

Grupp c,
Avstår från
samarbete med
Testbädden

Totalt antal svar
från samtliga
respondenter.

Ersätter vårdsektorn för den tid som
sjukvården ska lägga på projektet.

0

0%

4

50%

0

0%

6

14%

Ersätter vårdsektorn likt ovan till 50 %, söker
extern finansiering till resterande.

1

10%

0

0%

3

18%

4

9%

Landstinget (huvudman för Testbädden) bör
finansiera projekten.

3

30%

1

13%

4

24%

8

18%

Landstinget (huvudman för Testbädden) bör
söka extern finansiering till projekten.

0

0%

0

0%

1

6%

1

2%

Vet ej

5

50%

2

25%

4

24%

15

34%

Eget alternativ

1

10%

1

13%

3

18%

5

11%

Antal som ej svarat

0

0%

0

0%

2

12%

5

11%

∑ - totalt antal svar

10

100%

8

100%

17

88%

44

89%

I svaren på öppna frågor om företags erfarenhet från samarbeten och vad företagen anser viktigt vid
samarbete med vården är den dominerande inställningen att projekten ska vara smidigt uppbyggda
och effektiva, med bra projektledning och lite byråkrati, där det tydligt identifieras vilka aktiviteter
och processer som ska genomföras i samarbetet och att det finns en gemensam intressegrund för
dessa moment. En återkommande erfarenhet som företagen har är att sjukvårdspersonalen ofta har
det mycket stressigt med allt de ska ta hand om och därför har ont om tid att ägna åt företagens
ärenden och deras produktutveckling. Vilket riskerar att det drar ut på tiden för
produktutvecklingen.
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8. Analys – Vad krävs av Testbädden?
8.1 Behovet av en testbädd
Utifrån intervjuer, enkätundersökning och genomgång av rapporter och utvärderingar har en
sammantagen behovsbild vuxit fram. Ett växande behov av en testbäddsmiljö har påvisats inom
såväl sjukvård som näringsliv. Även akademin har riktat uppmärksamhet mot efterfrågan av
testmiljöer, mötesplatser och arenor, där dessa tre aktörsgrupper kan mötas och produkter utvecklas
utifrån identifierade behov. Testbädden har redan från när den först etablerades varit öppen för att
hjälpa svenska företag att snabbare få ut sina produkter på marknaden, att testa produkter i vården
och att vidareutveckla dem efter reella behov samt att möjliggöra att patienter får tillgång till den
senaste tekniken inom diagnos och behandling. Dessutom är vidareutvecklingen av Testbädden ett
försök till att inte situationen för svensk klinisk forskning ska förvärras, vilket skulle innebära att
vården sakteligen skulle få en allt mer ålderstigen utrustning och inte längre ha produkter anpassade
efter svenska förhållanden. Testbäddens målsättning visar således stora likheter med vad Tidd et al.
(2001) skriver om incitamenten för samverkan vid innovationsprocesser, då företagen genom att
använda Testbädden skulle kunna få hjälp med att minska utvecklingskostnader och tid till
marknadsetablering, minska risken vid teknikutveckling eller marknadsintroduktion samt minska
tiden för utveckling och kommersialisering av nya produkter. Nedan beskrivs kortfattat de behov
som kan påvisas utifrån undersökningen.
Svensk forskning kan återta sin position som framstående medicinteknikutvecklare. Det skulle
inte bara gynna forskarsamhället och företagen utan, kanske ännu viktigare, patienterna inom den
svenska sjukvården. Ett framtida scenario där inga nya svensktillverkade produkter kommer vården
till gagn, medför att nya svenskutvecklade diagnos- och behandlingsmetoder inte kan erbjudas
patienterna. Ökade möjligheter för företagen och den kliniska forskningen att integreras medför
arbetstillfällen och kan innebära ett effektivare nyttjande av resurser, vilket behövs mot bakgrund av
de utmaningar den svenska sjukvården står inför.
Kortare utvecklingstider. Genom att få tillträde till att testa sina produkter integrerat i vårdmiljön
och kunna utveckla och anpassa dessa direkt efter patienters och vårdpersonals behov kan
utvecklingstider kortas ner vilket sparar kostnader för företagen samt ger förutsättningar för en
snabbare introduktion av produkter på marknaden - till gagn för patienterna. Behovet av att minska
sina utvecklingstider och därmed även kostnader är i högsta grad väsentligt för nystartade företag
och SMF som kanske inte har tillräckliga ekonomiska resurser och tillräcklig kompetens för att ta
sina produkter från utvecklingsstadiet till kommersialisering. Företagen har således ett behov av att
överbrygga riskerna som är förenliga med faserna i ”The Valley of Death”, vilket uppmärksammats
i intervjuer med representanter från företagen såväl som från sjukvården och forsknings- och
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utvecklingsfinansiärer. Att se på strukturer, processer, kompetens och finansiering utifrån
företagens egna perspektiv är enligt Markham et al. (2010) avgörande för hur företagen ska kunna
lyckas identifiera sina specifika hinder och kunna handla strukturerat för att bemöta hindren.
Testbädden skulle således kunna vara en hjälp till företagen att passera genom dödens dal genom att
komplettera företagens existerande resurser, i de faser företagen behöver, för att ta sig till
kommersialiseringsfasen.

Även för Testbädden kan dödens dal utgöra flera hinder, som ska

överbryggas för att den vidare etableringen av organisationen ska fortlöpa som de ansvariga och
involverade i Testbädden har förhoppningar om. För att inte själva falla ner i dalen och påverkas för
mycket av omständigheterna som kan försvåra Testbäddens etablering har de främsta riskerna med
organisationens etablering identifierats och dessa beskrivs nedan i avsnitt 8.3. I slutsatserna
redovisas förslag på vad Testbädden kan göra för att undgå riskerna i dödens dal, samt hur
Testbädden kan utnyttja sina möjligheter. Beroende på vilken typ av produkter ett företag utvecklar
har de anpassat sina utvecklingsprocesser för att kunna vara mer eller mindre flexibla i sin
produktutveckling. Vi har sett att företag använder sig av produktutvecklingsprocesser med tydligt
definierade

utvecklingsfaser,

som

till

stora

delar

påminner

om

den

teoretiska

produktutvecklingsmodellen Stage-Gate. Det möjliggör även att företagen, vid vissa brytpunkter,
kan välja att avbryta satsningar på specifika produktutvecklingsprojekt om det inte går att finansiera
ett fortsatt utvecklingsarbete. Testbädden behöver ha en förståelse för vilka faser i företagens
produktutvecklingsprocess som Testbädden ska anpassa sin verksamhet till. Även Testbäddens
verksamhet kan delas in i steg och beslutspunkter (portar) som behöver utvecklas för att möta
företagens behov av olika kompetenser och resurser i deras respektive produktutveckling.
Testbäddens olika grindar eller portar kan, för att nämna några exempel, vara när företagen beslutar
att använda sig av Testbädden, eller när Testbädden får klartecken från sjukvården (från specifika
avdelningar) om att gå vidare med nästa steg och testa en produkt på ett antal patienter. Från
företagens perspektiv är det viktigt att det sker en tydlig samordning mellan alla faser som
Testbädden kommer att erbjuda för att övergångarna mellan de olika beslutspunkterna ska vara så
smidiga som möjligt för företagen.
Ingångar till sjukvården. Företagen måste, som ett led i produktutvecklingsprocessen, på ett eller
annat sätt, testa sina produkter i vården. Det fungerar i dagsläget mer eller mindre bra för olika
företag. Att testa produkter kliniskt är ett måste för att kunna sälja produkterna inom EU. Att
formalisera ingångarna till vården, så att företagen inte ödslar resurser eller behöver leta efter
samarbetspartners på olika sjukhus och kliniker utan istället kan vända sig till en sådan
”slussfunktion” inom ramen för testbädden, gör att mer resurser kan läggas på själva
produktutvecklingsprocessen. Det innebär att om möjligheterna för företag att testa sina produkter
inom den svenska vården ökar, kommer de inte att behöva söka sig till utländska marknader för
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produkttest i lika stor utsträckning som idag. Detta kan således öka incitamenten för företagen att
satsa på Sverigemarknaden. Om företagen dessutom vet att de kan få formella ingångar till vården,
behöver de inte förlita sig på de informella vägar in i vården som en del av företagen i dagsläget
behöver göra. Detta är av särskild vikt om företagen drabbas av kompetensflykt, det vill säga att
personer inom företaget försvinner och med dem en stor del av företagens informella kontakter.
Upparbetade relationer byter då huvudman.
Öka innovationskraften inom den svenska medicintekniska industrin genom samverkan mellan
akademi, sjukvård och industri. Många samverkansprojekt har initierats, vilket beskrivits tidigare i
uppsatsen. Det innebär att visioner om samverkan har en chans att bli verklighet. Kanske är tiden
äntligen inne för att nu realisera dessa samverkansvisioner.

8.2 Krav på en testbädd för samverkan mellan sjukvård och näringsliv
Genom undersökningen av de aktörsgrupper som representeras i studien, framförallt inom sjukvård
och näringsliv, har ett par nyckelområden identifierats, vilka får anses vara synonymt med de
”krav” som Testbäddsorganisationen kommer att behöva möta. Dessa nyckelområden/faktorer
beskrivs nedan kortfattat, vart och ett för sig.
Närhet till samverkan med sjukhus för svenska företag. Samverkan med sjukhus i ett företags
geografiska närområde ger företaget ökade möjligheter till kontinuerlig kontakt, frekventare möten
och närmare samarbeten. Det är betydelsefullt för företag att snabbt och smidigt kunna ta sig till de
sjukhus som de samarbetar med.
Att samarbeta med sjukhus i Sverige möjliggör för svenska företag att de får kommunicera på
sitt modersmål och möta en bekant kultur, vilket kan medföra en bättre förståelse och ökad
ömsesidig tillit.
Sverigeanpassad produktutveckling. För de produkter som avses användas inom den svenska
hälso- och sjukvården är det en stor fördel om de testas och utvärderas i den tilltänkta
användningsmiljön redan i utvecklingsskedet. Produkter och tjänster för svenska förhållanden
kommer till störst nytta om de utvecklas för svenska förhållanden och för de processer och
arbetsrutiner som finns inom landet.
Unik kompetens inom Testbädden. Testbädden behöver fokusera på att erbjuda kompetenser och
erfarenheter som företagen inte själva besitter, och inte lägga kraft på färdigheter som finns på
företagens egna FoU-avdelningar. Något sjukhus i allmänhet har är tillgång till verklig vårdmiljö
med läkare, sjuksköterskor och specialister samt patienter. Kompetens inom gällande regelverk och
erfarenhet

av förfaranden kring genomföranden av testning respektive validering av

medicintekniska produkter är grundläggande för en testbäddsmiljö.
För Testbädden är inriktningen mot telemedicin en nisch som är möjlig att utveckla och som av
allt att döma kommer att bli eftertraktad av företag, små som stora, som vill utveckla sina produkter
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inom telemedicinområdet eller med telemedicinska finesser. Vikten av hälsoekonomiska studier
ökar inom medicinteknikområdet, som att analysera samhällsekonomisk påverkan av teknik,
tjänster och vårdprocesser. För små och medelstora företag som saknar egen kompetens inom
företaget för att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar kan en nära koppling till
hälsoekonomierfarenhet vara viktig för testbädden. En nära koppling till SLL kan möjliggöra
utformning av hälsoekonomiska utvecklingsgrupper och samarbeten med andra företag. Samarbete
inte bara mellan sjukvård och industri utan även med både akademi och landsting (SLL) kan vara en
viktig nyckelfaktor för att lyckas. Det kan ge smidig access till nödvändiga data för att kunna
genomföra tidseffektiva hälsoekonomiska studier. Svenska företag som utvecklar medicinsk teknik
siktar i hög grad på att nå den internationella marknaden, därmed behöver metoder och modeller för
tester och valideringar vara anpassade för att ge godkännande för försäljning av produkterna även i
andra länder.
Företagen måste se tillräckligt mervärde i att ingå samarbeten med Testbädden. Det är viktigt
att anseendet bland företagen är positivt för en Testbädd på Karolinska Universitetssjukhuset. Att
Testbädden innehar tillräcklig kompetens och arbetar tillräckligt effektivt. Det är viktigt att hitta och
hittas av företag, såväl stora och små, med behov av samarbete med sjukvården. När väl samarbeten
kommer igång med externa företag är det viktigt att Testbädden lever upp till det som utlovats. Det
eftersträvas en ”win-win”-situation mellan företag och Testbädden där de båda parterna kan
använda samarbetet som referens i det fortsatta arbetet, företagen kan marknadsföra sina produkter
genom kvalitativa utvärderingsresultat från ett välrenommerat sjukhus och Testbädden kan
marknadsföra sin verksamhet genom hänvisning till de företag som lyckats nå ut på marknaden med
hjälp av samarbete med Testbädden.
Ingående av regionala samarbeten. Det pågår flera projekt i Stockholm som på ett eller annat
sätt är inriktat på produktutveckling av medicinsk teknik. Det är av vikt att ta till vara den
kompetens och erfarenhet som finns inom dessa projekt genom att verka för samarbeten och
interaktioner mellan projekten. För att nämna några; CTMH Fellowship, DS Innovation, KTA, SöS
medicinteknikavdelning, STING, PUSH, Innovationsslussen och Innovationsplatsen.
Ingående i nationella samarbeten. För att bättre sprida kännedomen om Testbädden och
samtidigt hålla nere kostnader för direktmarknadsföring av Testbädden är det angeläget att vara en
del av flera relaterade nationella samarbeten, så som SweCare, och att utarbeta nära kopplingar till
branschorganisationer, så som Swedish MedTech och Svenskt Näringsliv. För att genom de vägarna
få spridning och hjälp att lotsa rätt företag till Testbädden, och därigenom få en naturlig återväxt av
projekt. Det är även viktigt för ett litet land som Sverige samarbeta mellan olika liknande
verksamheter för att i symbios utveckla varandra.
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Ska en testbädd bli en testbädd för Sverige behöver Sverige se testbädden som sin testbädd. Det är
viktigt med nära kontakt med dem som styr den offentliga finansieringen av testbäddsverksamheter.
På kort sikt är det bra med kontakter med verkställande myndigheter, så som Vinnova. På lång sikt
är det naturligt att bygga upp kontakt med näringsdepartementet som kan påverka regleringsbrev
och FoU-propositioner. Det här kontaktskapandet bör ske genom samarbeten med till exempel
SweCare.
Paketering av Testbädden är viktigt för att kunna marknadsföra de tjänster som Testbädden
erbjuder på ett affärsmässigt sätt. Detta är viktigt då Testbäddens tillhandahållande av tjänster
innebär att verksamheten riktar sig mot företag som är vana att köpa och/eller sälja tjänster med
andra företag. Testbäddens kunder kommer därmed vara vana vid en viss servicenivå och de flesta
har troligtvis redan upparbetade rutiner för kravställning och betalningssätt. I paketeringen ingår
även vilka marknadsföringskanaler Testbädden ska utnyttja och hur marknadsföringsarbetet ska se
ut. Vikten av samstämdhet med Innovationsplatsen kan vara en avgörande faktor för hur externa
kunder kommer att uppfatta Testbädden.
Samarbetsformerna måste vara reglerade. Vid ingående av samarbeten med såväl externa
företag som interna utvecklingsprojekt är det viktigt att formerna kring rättigheter och sekretess
regleras. Det ska skrivas tydliga avtal om vem som äger vad av den kunskap och det resultat som
kommer ut av projekten. Det gäller för såväl olika rättigheter till resultat som är relaterade till det
specifika samarbetsprojektet, som för rättigheter till de resultat som förhoppningsvis uppkommer
som spin-off på projekten.

Organisering och finansieringen av Testbäddens verksamhet
För att utveckla Testbädden krävs en grundfinansiering, dels på kort sikt för att möjliggöra en
strukturuppbyggnad och dels på längre sikt för att bibehålla och stärka det kontinuerliga arbetet, i
form av lokaler, personal och rutiner. För att bedriva testbäddsverksamhet krävs även finansiering
av enskilda projekt samt finansiering av icke direkt projektrelaterade kostnader, i form av
administration, representation och marknadsföring.
Det krävs tid för att ena verksamhetschefer och andra involverade medarbetare om hur de interna
arbetsflödena för utvecklingsprojekten på sjukhuset ska läggas upp. Sedan ska även
vårdpersonalens och andra involverades tid särredovisas på olika ’kostnadsställen’ som han/hon
arbetat för vid genomförandet av projekten. Dessa typer av transaktionskostnader kommer att öka i
takt med att testbäddens verksamhet utökas. Detta kan leda till att om antalet projekt som
Testbädden bedriver ökar, även om de direkt projektrelaterade kostnaderna ersätts av företagen som
beställt projekten, kan samtidigt de totala kostnader som belastar Karolinska Universitetssjukhusets
budget för att driva testbädden öka.
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Kan testbädden generera ett tydligt mervärde till medicinteknikföretag kan det troligen motiveras att
företaget bör stå för den tid som vårdpersonal ägnar åt företagets produktutveckling, utöver det
vårdrelaterade arbete som ändå skulle ha genomförts på avdelningen. För denna finansiering har
större företag större möjlighet att betala ur egen kassa, medan mindre företag har större möjlighet
att få mjuk delfinansiering från offentliga aktörer. För de medelstora företag som har möjlighet att
satsa en del eget kapital kan en fördubbling av projektbudgeten ske genom mjuk finansiering. En
del extern finansiering från företag och bidrag från statskassan är viktigt för att motivera för
landstinget att, genom Karolinska, satsa på Testbädden.
För uppbyggnad av testbädden är det av vikt att både få uppbackning från sjukhusledningen och
också att tilldelas offentliga medel till att vidarearbeta strukturen. Stöttningen från sjukhusledningen
behöver både vara ett uttalat stöd för att bedriva verksamheten på avdelningarna men också i form
av tillräcklig finansiering för att säkerställa en permanent verksamhet inom Testbädden. För att
sjukhusledningen på Karolinska ska kunna fatta det beslutet är det troligt att ledande politiker inom
landstinget behöver uttala sitt stöd för denna typ av verksamhet.
Vinnova har under de senaste åren utlyst program med inriktning mot finansiering av
uppbyggnad av verksamheter med liknande syften som Testbädden. Det är inte otroligt att
ytterligare utlysningar återkommer inom en överskådlig framtid. Det är då viktigt att ha en klar
vision för hur Testbädden ska utvecklas. Finansieringen kommer även att behöva täcka den
marknadsföring som behöver genomföras för att öka kännedomen om Testbädden hos potentiella
kunder.
För uppbyggnaden av Testbädden behövs projektledare, där åtminstone någon besitter
marknadsföringserfarenhet, helst från både sjukvården och näringslivet, för att på så vis lättare
överbrygga de kulturella skillnader som finns mellan offentlig och privat verksamhet.
Etableringen av Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa och dess planerade
verksamhetsinriktning, kommer att innebära att samverkan mellan företag och sjukvården blir
verksamhetens kärna och därmed kommer interorganisatorisk samverkan, mellan företag och
Karolinska Universitetssjukhuset, att behöva utvecklas. Befintliga nätverk behöver sannolikt
utvidgas för att tillse att nödvändig kompetens finns att tillgå för testning och utveckling av
telemedicinska produkter. Oavsett hur organisationen för Testbädden kommer att se ut framöver,
finns det en del frågeställningar att beakta vad gäller offentlig-privata samverkansformer. Att bygga
upp något nytt är förknippat med vissa risker, som någon aktör måste ansvara för och så långt det
går, försöka undvika eller möta med någon åtgärd. Riskerna är både av finansiell och av legal natur,
såtillvida att någon eller några parter måste stå för finansieringen av organisationsuppbyggnaden,
såväl som ägandet av organisationens framtida resultat (både materiella och immateriella). Det går
att se likheter mellan offentlig-privat samverkan och etableringen av Testbädden. Det är framförallt
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finansieringen av Testbäddens verksamhet och uppbyggnad, som ifall att Innovationsplatsen byggs
och Testbädden då blir en del av denna, skulle kunna delas mellan landstinget och privata aktörer
som väljer att stödja uppbyggnaden av en FoU-miljö med finansiella medel. Landstinget skulle då
fortfarande äga Innovationsplatsen, medan privata aktörer är med och delar den finansiella risken
även om det inte blir en ansvarsfördelning av byggnation, drift och underhåll som traditionellt är
förknippade med offentlig-privata lösningar.

8.3 Risker och hot mot Testbäddens uppbyggnad och verksamhet
För att Testbädden ska kunna möta och tillfredställa de identifierade kraven måste verksamheten
undgå vissa risker och hot, i den mån det går. Följande risker och hot kan härledas ur den teoretiska
genomgången och den empiriska undersökningen.
Otillräcklig marknad för Testbädden. Studien har påvisat ett intresse från företag att få tillgång
till vården vid sin produktutveckling, men trots detta finns det en osäkerhetsfaktor. Den potentiella
marknaden för Testbädden måste vara tillräckligt stor för att det ska vara lönsamt att satsa på
utvecklingen av verksamheten och det är i dagsläget för tidigt att säga hur stor marknaden
egentligen är. Testbäddens koncept innebär att en ny typ av tjänst erbjuds företagen, vars
komplexitet beror på företagens tjänstebehov. Det är rimligt att tro att de företag som kommer att
utnyttja testbädden vill ha hjälp med olika steg i sina respektive produktutvecklingsprocesser och att
Testbäddens motprestation kommer att vara mer eller mindre komplex för olika typer av
produktutveckling. Även enklare former av produktutveckling kommer att kunna erbjudas, men
processen för utveckling, validering och testning kommer troligen att behöva ha en viss grad av
skräddarsydd tjänst, beroende på vad som utvecklas. Då både telemedicin är ett vitt begrepp och
även Testbäddens tjänster innefattar en tydlig bredd, finns det uppenbara likheter med forskningen
kring svårigheter vid segmentering av marknaden för högteknologiska produkter och nya tjänster,
som presenterades i kapitel 2. Om marknaden och eftertraktade segment går att precisera i högre
utsträckning kan Testbädden rikta sin marknadsföring mot just dessa. Sådana segment skulle kunna
vara inom de tillämpningsområden som i Gartners analys från år 2008 bedömts vara relativt mogna.
Med beaktande av att analysen genomfördes för två år sedan kan aktuella segment vara företag
inom mobil monitorering, likt Kiwok, men även mätning av andra parametrar än EKG kan vinna i
mognadsgrad den närmaste tiden. De stora folksjukdomarna som cancer, hjärt- och kärlsjukdom,
KOL, diabetes och den åldrande befolkningen gör att stora patientgrupper troligen kommer att föra
med sig att efterfrågan på mobil överföring och kanske framförallt distansmonitorering (inte
nödvändigtvis i realtid) öka kontinuerligt. Företag med produkt- och tjänsteutbud inom dessa
diagnos- och behandlingsområden, borde sannolikt ha ett större intresse av att satsa på telemedicin,
än övriga företag. Det vore kanske därför klokt att till en början välja att rikta sina insatser mot
dessa företag medan verksamheten utökas och bygger upp en mer varaktig struktur. Det går även att
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analysera var i Gartners cykel som Testbädden befinner sig. Då Testbädden befinner sig i
utvecklingsstadiet har hittills endast några projekt genomförts och för tillfället bedrivs ytterligare ett
vilket gör att verksamheten ännu är i ett tidigt stadium av cykeln. Då Testbädden ännu inte
uppmärksammats så mycket utåt via marknadsföring, eller i någon större utsträckning fått
uppmärksamhet via företagsreferenser för genomförda projekt är det ännu för tidigt att säga om
Testbädden kan leva upp till sitt rykte. Verksamheten befinner sig någonstans mellan den första
("Technology Trigger") och andra fasen ("Peak of Inflated Expectations") i Gartners cykel och det
återstår att se hur verksamheten kommer att möta riskerna med att inte kunna motsvara företagens
förväntningar, när väl Testbädden expanderar. I det arbetet är det nog så viktigt att vara lyhörda för
företagens behov och önskemål. Naturligtvis ska Testbädden samtidigt inte glömma bort de
kontakter som möjligtvis uppkommer i samband med att företag genom denna studie visar intresse
för samarbete med och mer information om Testbädden. Dessa företag borde prioriteras initialt för
att vidareutveckla Testbädden i samverkan med användarna (företagen) och därmed kan Testbädden
stärka sitt varumärke och ges förutsättningar att växa organiskt.
Utebliven satsning på testbädden/förtroende från sjukhusledningen. Under senhösten 2010
väntas landstingsfullmäktige fatta beslut om Innovationsplatsen ska byggas eller ej. Det beslutet
avgör inte bara om huruvida en byggnad ska uppföras eller inte, utan resonemanget där är även
vägledande för hur landstinget ser på vikten av samarbete mellan sjukvården, företagandet och
akademin inom landstinget. Det är inte otroligt att sjukhusledningen på Karolinska kommer att
lyssna in opinionen inom landstinget om huruvida en satsning på utvecklingsverksamhet ligger i
linje med huvudmannens tycke.
Finansieringsproblematik. Företagen är inte vana att betala för den typ av tjänster som
testbädden kommer att kunna erbjuda. Det kommer att krävas att Testbädden lyckas erbjuda
kontraktsliknande överenskommelser och minst lika viktigt att de sedan uppfylls enligt företagens
förväntningar. Tilldelning av offentligt ekonomiskt stöd kommer att vara mycket betydelsefullt för
att möjliggöra uppbyggnaden av och verksamheten inom Testbädden.
Samverkansproblem. Att lyckas gå från småskalig verksamhet till en etablerad verksamhet
genom uppbyggnaden av testbädden, kräver att de personer som ska samarbeta med varandra passar
ihop och kan enas om gemensamma mål och tillvägagångssätt för arbetet.
Testbädden och Innovationsplatsen byggs upp separat. Risken att projektledare för Testbädden
och Innovationsplatsen inte integreras med varandra och verkar för att komplettera varandra
bedömer vi som låg. Informationen om dem ska dock även samordnas så pass bra att interna
avdelningar och externa företag inte blandar ihop eller tar fel på vad som är vad. Det riskerar att
sprida en osäkerhet som inte gynnar förtroendet för de båda utvecklingsarbetena.
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Fungerande icke testbädds-reglerade samarbeten. Så länge samarbeten direkt mellan företag och
sjukhusavdelningar existerar och fungerar är det inte troligt att de företag som lyckas med dessa är
beredda att betala för samarbetsstrukturer, om inte Testbädden kan erbjuda något ytterligare
mervärde för företagen.
Karolinska Universitetssjukhuset har visst rykte om sig att inte vara samarbetsvilliga. I den
enkätundersökning och de intervjuer som har genomförts har det framkommit att det finns en
uppfattning om att medicinteknikavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset inte alltid har
välkomnat samarbeten med företag för testning av deras produkter. Det behöver tas i beaktning att
dessa inställningar kan ta lång tid att vända på och att det under tiden behöver arbetas aktivt med att
bjuda in och ta emot företag samt sedan påvisa och belysa de positiva resultat som dessa samarbeten
har medfört för alla inblandade.

8.4 Styrkor och möjligheter för Testbäddens uppbyggnad och verksamhet
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa har erfarenhet av att genomföra
utvecklingsprojekt. Det finns på Karolinska erfarenhet av att arbeta med kravställning på produkter,
tekniskt test/validering, klinisk validering, samt metoder för formulering av etiska prövningar samt
handlingar gentemot Läkemedelsverket. Det finns även erfarenhet att bedriva testbäddsverksamhet,
om än i liten skala.
Varumärket Karolinska. Det är för företag som testar produkter positivt om det är ett namn som
utfört testet, exempelvis en världskänd specialist, det är betydande för användningen av resultatet i
marknadsföringssyfte. Karolinska har stor fördel av att vara ett väl renommerat varumärke, speciellt
internationellt. Det gör det extra attraktivt att samarbeta med en testbädd på Karolinska
Universitetssjukhuset.
Karolinska är ett stort sjukhus med många avdelningar. Att sjukhuset har en bredd av
avdelningar gör det möjligt att arbeta med utvecklingsprojekt med stor variation på inriktningar. Det
möjliggör för testbädden att kunna erbjuda möjlighet till utvecklingsprojekt inom ett stort antal av
kliniska områden. Det kan möjliggöra att flera projekt kan pågå parallellt utan att konkurrera om
tiden på samma avdelning. Det kan även ge viss form av storskalsfördelar för de centrala och
administrativa delarna av testbädden.
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9 Slutdiskussion och slutsatser
9.1 Slutdiskussion
Utifrån den genomförda undersökningen har ett intresse från företagens sida – av att samarbeta med
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa, kunnat påvisas. Det är därför relevant att
diskutera vilken betydelse detta intresse kan ha för etableringen av Testbädden. Hur kommer detta
intresse att förvaltas? Kommer det att kunna leda någon vart? Att många aktörer är positivt inställda
till samarbete, i synnerhet ett ökat sådant mellan, akademi, sjukvård och näringsliv, är i sig inte
något häpnadsväckande. Ett sådant intresse och en vision om en ökad samverkan vittnar exempelvis
rapporterna Action MedTech och Delegationen för klinisk forskning i samverkan om. Lovvärda
initiativ har tagits på flera håll inom landet, bland annat inom ramen för CTMH, som bjudit in till
flertalet symposier där denna typ av samverkan har diskuterats. Vid branschsammankomster som
berör det medicintekniska området, har just samverkan och samarbeten över läns- och
organisationsgränser givits utrymme och diskuterats. Det senaste i raden av visioner som är på väg
att realiseras, är Fellowship-programmet som startas i höst, i anslutning till CTMH. Programmet är
ett konkret projekt som, om det faller väl ut, förhoppningsvis lyckas integrera olika forskningsfält
och discipliner, vilket i slutändan kan leda till synergieffekter som inte vore möjliga om medicin,
management och teknik inte utvecklades tillsammans.
Det problematiska med den uttalade positiva inställningen till gränsöverskridande samarbete
inom det tvärvetenskapliga medicintekniska fältet är således hur aktörer ska kunna få visionen att
bli verklighet. Alltför mycket prat och tyckande tenderar att stanna vid just diskussion istället för
förverkligande. Om det nu finns ett så stort intresse av att samarbeta, varför är det då så svårt att
uppnå detta mål? Kommer till exempel företag att vilja betala för ett samarbete, eller är de bara
positiva till en viss gräns? Mot bakgrund av framförallt genomförda intervjuer och enkätsvar kan
ändå en betalningsvilja från företagens sida skönjas, om de bara ges rätt förutsättningar. Vilka är då
dessa förutsättningar? En faktor kan vara en tydlighet i strukturen för samarbetet och vad företagen
får i utbyte mot sin finansiering, utöver att deras produkter får tillgång till vården. Om kliniker
tydligt anger vad det kostar att använda deras personal och testmiljöer (både lokaler och patienter)
och hur mycket resurser som finns att tillgå under en viss period, torde företagen vara villiga att
betala vad det kostar att utveckla sina produkter. Det är möjligt i större utsträckning för de stora
företagen än för de små och medelstora. Vad gäller klinikens resurser kan de till exempel ställa
personal till förfogande under en avgränsad tid, då produkttest, utvärdering eller validering
genomförs, i utbyte mot ersättning. Det är ingen skillnad på en sådan förbindelse och andra typer av
kontrakt. Det är upp till de ingående parterna att sätta ramarna för båda parter.
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Det återstår att se om ett antal visionärer lyckas åstadkomma en stor organisatorisk förändring eller
om det stannar vid lovvärda initiativ och utopier om framtidens sjukvård. Några enstaka drivande
personer ska lyckas övertyga Landstingsfullmäktige att fatta beslut i frågan om Innovationsplatsen
ska byggas. I samband med förberedelserna inför detta beslut behöver politikerna även komma fram
till vad de tycker om samarbete mellan sjukvård, företag och akademi. Ett intressant vägval som
innefattar synen på Testbädden. Vidareutvecklingen av Testbädden och uppbyggandet av
Innovationsplatsen
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telemedicintillämpningar testas och tas i bruk. Det kan medföra stora interna organisatoriska
förändringar, både kulturellt och med avseende på arbetsrutiner.

Det medför, bortsett från

evidenskrav och kostnadsställningstaganden, konsekvenser av att rikta satsningar mot nya
verksamheter och introducera nya tekniker inom vården. Dessa konsekvenser får inte bortses ifrån
vid beslutsfattande kring införande av nya tekniker.

9.2 Slutsatser
Det finns ett omättat behov av att samarbeta med vården hos svenska företag i samband med deras
produktutveckling. Skälen hos företagen till att samarbeta med sjukvården är främst att det ger
bättre vårdanpassade produkter, det förenklar arbetet med validering av produkters funktionalitet
och det förkortar utvecklingstiden för nya produkter och tjänster. Att förkorta utvecklingstiden
innebär minskade utvecklingskostnader, vilket för mindre utvecklingsföretag kan utgöra skillnaden
mellan konkurs och kommersialisering och för större företag kan det vara avgörande i kampen om
att vara först med att få ut nya produkter och nya applikationer på den internationella marknaden.
För att uppnå dessa positiva effekter av samarbete med vården efterfrågar företagen samarbete med
främst sjukvårdspersonal och kliniska expertgrupper. Intresset av samarbete finns vid flera steg i
utvecklingsprocessen. Vid tidiga faser efterfrågas samarbete vid framtagning av behovsanalys av
och kravställning på nya produkter. Vidare efterfrågas samarbete kring utvärdering av design och
ergonomi. Sedan finns behov av teknisk validering och klinisk prövning. Det råder även ett omättat
intresse av samarbete med hälsoekonomer vid framtagning av hälsoekonomiska studier.
Företagen efterfrågar nära samarbete med vården som ska fungera bra, vara effektivt och smidigt
uppbyggt, med bra projektledning och lite byråkrati. Det ska tydligt identifieras vad som ska göras i
form av aktiviteter och processer. Det är även av betydelse att det finns en gemensam intressegrund
från alla involverade för de moment som genomförs. Samverkansformerna mellan de involverade
behöver vara reglerade både för ansvarsområden och för diverse rättigheter. En testbädd behöver i
alla delar av sin uppbyggnad och verksamhet vara fokuserad på företagens behov, i meningen att
testbädden ska inrikta sig på kompetens och erfarenhet som företagen inte själva besitter i lika hög
utsträckning. För Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa är det centralt att koncentrera sig
kring telemedicin och eHälsa. Vid vidareutveckling av testbädden är det viktigt att inte bli för lika
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företagens befintliga utvecklingsavdelningar utan att titta närmare på de delar där efterfrågan hos
företagen är på uppgång, så som hälsoekonomiska studier.
I jämförelse mellan företag som visat intresse för att samarbeta med en testbädd inriktad på
telemedicin och eHälsa och de företag som väljer att avstå samarbete för tillfället är det främst
företag med en omsättning högre än hundra miljoner svenska kronor som visat intresse av
samarbete. Det framgår också att företag med färre än femtio anställda har visat sig intresserade av
ytterligare samarbeten. Bland de företag som visade intresse av samarbete var främsta skälet att de
saknar behövliga kontakter med kliniker och att de saknar samarbetsalternativ i deras geografiska
område. De företag som avstod från vidare samarbete uppger i hög grad att de är nöjda med den
nivå som de samarbetar med vården idag eller att de inte har behov av samarbete för tillfället.
Testbädden behöver finansiering av både strukturen och enskilda projekt. För strukturen behövs
grundfinansiering av Karolinska Universitetssjukhuset samt ytterligare mjuk offentlig finansiering
under överskådlig tid. För de enskilda projekten kan kostnader delas in i direkt projektrelaterade
och administrativa. För åtminstone de administrativa kostnaderna behövs det äskas och sökas medel
från Karolinska respektive offentliga finansiärer. För de direkt projektrelaterade kostnaderna är det
möjligt att få medfinansiering från involverade företag, men då måste Testbädden kunna visa på att
detta medför ett mervärde för företagen.
För Testbädden är det positivt att vara involverad i samarbeten både regionalt och nationellt. De
regionala samarbetena är positiva både för att bredda kompetenstillgången och för att få till en lokal
långsiktig finansiering. Nationellt finns samarbeten som kan sprida information om och generera
intressenter för Testbädden. Nationellt kan även liknande verksamheter utbyta erfarenheter med
varandra och stötta varandra i arbetet med att påverka fördelningen av forsknings- och
utvecklingsmedel.
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa vid Karolinska Universitetssjukhuset har
erfarenhet av att arbeta med utvecklingsprojekt inom telemedicin, både i samarbete med svenska
och utländska företag. Det finns en genomarbetad plan för utvecklingsprojekt som till stora delar
överensstämmer med det som företagen efterfrågar av samarbeten med en testbädd. För att gå
vidare med att expandera verksamheten behöver samarbetsformer vidareutvecklas internt på
sjukhuset. Karolinska är ett stort sjukhus beläget i Stockholm med många avdelningar, och kan
därigenom erbjuda en bredd av samarbetsprojekt i nära anslutning till bra kommunikationer för nära
samarbeten. Vid internationell jämförelse står sig varumärket Karolinska väl, och bör även därför
vara en attraktiv samarbetspartner för utvecklingsprojekt.
På sikt är finansiering av dessa typer av verksamheter ofta ett problem. Den långsiktiga
behållningen av en lyckad testbädd kommer snarare vara till nytta genom effekter på samhällelig
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finansieringsalternativ för att verksamheten ska leva vidare. Det är lika viktigt att det finns ett
genuint och kontinuerligt stöd från sjukhusledningen för Testbädden för att möjliggöra att tid
avsätts på sjukhusets olika vårdgivande avdelningar till att vara delaktiga i olika
utvecklingssamarbeten och för att garantera en långsiktig grundfinansiering av verksamheten. En
risk för Testbädden är att de informella samarbetsstrukturer som används på olika håll av företagen
anses fungera tillräckligt bra för att undvika de kostnader som ett utvecklingsprojekt genom
Testbädden medför. Detta skulle kunna leda till en otillräcklig marknad för Testbädden, om den inte
lyckas frambringa och påvisa dess fördelar. Det pågår utformande av ytterligare en utvecklingsmiljö
på Karolinska under arbetsnamnet Innovationsplatsen, Det råder ett bra samarbete mellan
projektledare för Innovationsplatsen och Testbädden. Det är av betydelse för både Testbädden och
Innovationsplatsen att dessa två är tydliga med sin informationsspridning både externt till företag
och internt till sjukhuspersonal för att inte orsaka någon osäkerhet eller förvirring. Det är viktigt för
förtroendet för båda projekten att de tar vara på synergin från varandra och inte blir missförstådda
för att vara krockande verksamheter eller konkurrenter. Vid projekt som bygger på samarbeten
mellan olika människor med olika arbetsuppgifter från olika typer av verksamheter med i viss mån
olika mål med sin verksamhet, är det viktigt att ha förståelse för att det krävs relationer för att få
varaktiga samarbeten att fungera väl och att det tar tid att bygga upp och mogna i dessa relationer.
Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa har ett bra utgångsläge för sin verksamhet och
ett verkligt behov att fylla för svenska företag inom ett område som är på frammarsch både
nationellt och internationellt. Detta ska nu förvaltas väl för att expandera verksamheten till att bli
renommerad aktör för framtidens sjukvård.
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Marknads- och kommersialiseringsplan
Det finns ett behov av Testbädden som inte är mättat av andra!
Förtagen vi intervjuat har alla uttryckt att det är livsviktigt för dem att bedriva samarbeten med
sjukvården vid deras produktutveckling. Den väg som företagen främst går idag för att utveckla
samarbeten med sjukvården är genom informella kontakter med överläkare och verksamhetschefer
på avdelningar där de vill testa sina produkter. De informella kontakterna är kostnadseffektiva för
företagen så länge allt går som det ska. En nackdel är att företagen inte har några garantier för att
produkterna hinner testas inom den tidsram eller i den omfattning som företaget önskar. I
webbenkäten har tio företag uppgett intresse av samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för
utveckling av deras produkter, samt ytterligare åtta är intresserade av mer information om hur
samarbete kan utvecklas. Det visar på ett behov av Testbädden och att det inte är mättat. Flera stora
medicinteknikföretag med produktutveckling i Stockholmsregionen testar sina produkter främst på
sjukhus i andra städer. I Stockholm är behovet från företagen större än utbuden av testplatser inom
sjukvården.

Hur ska finansieringen ske?
Erfarenhet från bedrivna utvecklingsstrukturer (arenor) i Sverige under de senaste 20 åren visar på
att Testbädden högst troligt kommer att vara beroende av offentliga medel både för uppbyggnad av
dess struktur och för drivande av verksamheten. Utöver det behövs även projektbidrag till
projektledning och administration av projekt. Offentliga finansieringsprojekt har av tradition löpt
under 3-5 år och det kommer av historien att döma inte att vara tillräckligt i längden. Det kommer
att krävas arbete med att hitta långsiktigt stöd till verksamheten.
För den tid inom Testbäddsarbetet som går att knyta direkt till företags olika utvärderingar, tester
och valideringar är det aktuellt att erhålla finansiering från företag, för exempelvis den tid
vårdpersonal ägnar på utvärderingsrelaterade moment snarare än ordinarie vårdarbete.

Vad gör Testbädden framgångsrik?
Svensk sjukvård är inte bäst i världen, men den är i många avseenden tillräckligt bra. Att i
Stockholmsregionen kunna erbjuda närhet till en utvecklingsmiljö vid ett stort sjukhus, med bred
verksamhet, och med ett välkänt varumärke gör samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset
attraktivt. Testbädden blir framgångsrik om den lyckas erbjuda en smidig och effektiv väg in till att
genomföra utvecklingsarbete i samarbete med Karolinska.
Utvecklingsarbetet behöver ske under former som garanterar trovärdighet för projekten och
mervärde åt företagen. Det sker i form av att kunna erbjuda kortare tider för testning och validering
med kvalitativ och konstruktiv återkoppling.
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Utifrån vad de företag som visat intresse av att samarbeta med Karolinska uppgett bör Testbädden
arbeta med att kunna erbjuda följande. Intresset är stort för att smidigt kunna boka möte med
relevant och kunnig sjukvårdspersonal och kliniska expertgrupper för att diskutera behovsanalys
och kravställning på nya produkter. Sjukvårdspersonal och klinisk expertgrupp är även starkt
efterfrågade för att utvärdera design och ergonomi för produkter som är under utveckling. Det är
även dessa grupper som tidseffektivt och med konstruktiv återkoppling ska verkställa kliniska
prövningar av produkterna. Kan dessa utvecklingsfaser ske med i möjligaster mån samma personer,
är det ett stort plus. Det ger trovärdighet åt både involverade företag och Testbädden, om
utvecklingsarbetet kan utvärderas och vidareutvecklas genom att de som är med att utformar
behovsanalys och kravspecifikation även utvärderar huruvida utvecklingsresultatet motsvarar det
efterfrågade behoven och förväntningarna på tekniken. Det är värt att sträva emot!
Genomföra integrationstest samt teknisk validering av produkterna ska kunna genomföras
tillsammans med MTA. Det växer fram ett ökat intresse av att få hjälp av hälsoekonomer, eller
motsvarande, med att beräkna hälsoekonomiska effekter. Företagen märker av en ökad efterfrågan
från deras kunder på att det bör finns hälsoekonomiska studier relaterade till produkten. Intresset av
vetenskaplig publicering ihop med forskare inom tillämpad forskning är ett stående inslag som bör
erbjudas, men efterfrågan generellt sett är ganska mättad. Dessa tjänster ska alla eftersträvas att
erbjudas på ett brett antal olika avdelningar, enkätsvaren visar att intresserade företag utvecklar
produkter mot i stort sett alla Karolinskas vårdgivande avdelningar.
Företagen strävar efter ’Uniqe Selling Points’ för deras produkter. Dessa kan vara olika inom
olika delar av medicinteknikmarknaden. De ovanstående tjänsterna bör därför anpassas extra för
just de områden där vart och ett av dem är av extra betydelse och värde för företagen.

Vad är planen för kommersialisering?
Testbädden behöver genomgå en kontrollerad expansion. Det är viktigt att inte lova mer än vad som
kan hållas, samtidigt som det är nödvändigt att kunna erbjuda tillräckligt för att attrahera företag.
Det är viktigt att strukturerna för Testbädden formuleras så att det är tydligt vilka som har ansvar
för vad inom utvecklingsarbetena.
Vår undersökning har identifierat tio företag som uppger sig vara intresserade av samarbete och
ytterligare åtta som är intresserade av mer information. Vi föreslår att Testbädden ska satsa på att
anpassa verksamheten för att nu kunna attrahera ett lagom stort antal av dessa företag. Testbädden
utformas och utvecklas för att kunna motsvara dessa företags unika behov, genom ett antal
pilotprojekt i samarbete med dessa företag. Vid genomförandet bör extra vikt läggas vid
kontinuerlig återkoppling av projekten för att dra lärdomar av och samla erfarenheter från dessa
projekt. Detta är betydelsefullt för att med hög kvalitet kunna genomföra flera projekt.
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Vad behöver göras för att få igång verksamheten?
Under den närmaste fasen av Testbäddens uppbyggnad kommer det att krävas mycket arbete med
att strukturera upp de interna samverkansformerna, för att skapa tidseffektiva och kvalitativa
samarbetsprocesser med flera avdelningar på Karolinska. Det behöver parallellt arbetas med att
fokusera på att utveckla och anpassa de tjänster som efterfrågas av Testbädden till ett antal av de
företag som under denna studie visat intresse av att samarbeta med Karolinska. Ett tredje spår som
belysts tidigare och som behöver säkras för att kunna gå vidare är finansieringen av Testbädden.

Tidsplaner:
Pågående moment.
Juni 2010: det äskas om pengar till testbädden inför verksamhetsåret 2011.
Juni 2010: träff med Vinnova om framtidens satsningar på hälsa.
Namnbyte: från ’Karolinska Testbädd’ till ’Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa’.
Syftet är att förtydliga att Testbädden inte konkurrerar med Innovationsplatsen, utan kan vara en
naturlig del av framtida Innovationsplatsen med inriktning på Telemedicin och eHälsa. Testbädden
profilerar sin verksamhet i syfte att vara en inriktning inom Karolinskas satsningar på forskning och
utveckling, där projekten kan gynnas av synergin mellan varandra.
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Konkret arbetsplan för omedelbar start:
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Arbetsplan inför 2011:
Planeringen utgår från start med ny projektledartjänst eller dylikt från januari 2011. Under
inledningsfasen är det viktigt att träffa alla de som är aktuella för att vara en del av de samarbeten
som Testbädden är till för att samordna. Det rör sig om de personer som varit involverade i
Testbäddens verksamhet under de år som gått, verksamhetschefer på de avdelningar som är aktuella
att samarbeta med, företag som visat intresse för Testbädden, offentliga finansiärer. Nästa steg blir
att konkretisera arbetet med uppbyggnaden av Testbädden, skapa en grundstruktur mellan alla delar
av verksamheten för att möjliggöra fler projekt att verka inom ramen för Testbädden. Därefter sker
den vidare utvecklingen av Testbädden med fördel genom ett antal mindre utvecklingsprojekt som
kan genomföras under kontinuerlig utvärdering och återkoppling. Detta skulle innebära en
möjlighet för Testbädden att kunna hitta nya projekt, som om det leder till kommersialiseringsbara
tekniska lösningar kommer att kunna användas som ytterligare referensprojekt vid vidare
kontaktskapande med ett större antal företag. Det handlar om att växa stegvis och knyta till sig
framgångsexempel som använder Testbädden i sin produktutveckling och därigenom generera ett
ökat intresse från andra företag att samarbeta med Karolinska.
Fler faser som behöver arbetas med för att utveckla Testbädden är att knyta kontakter med andra
aktörer inom utveckling av medicinsk teknik, såväl lokalt i Stockholm, som med andra regioner,
och med nationella aktörer.
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Vilka ska genomföra uppbyggnaden av Testbädden?
För att etablera Testbäddsverksamheten behöver det tillsättas projektledare för att arbeta med
uppbyggnaden av Testbädden, samt igångsättandet av vidare verksamhet. På kort sikt bör någon
arbeta vidare utifrån denna rapport. På längre sikt är det av större vikt med projektledare med
erfarenhet av projektledning och med drivkraften och den sociala förmågan att driva fram nya
samarbetsformer både inom sjukhuset och mellan sjukhuset och externa företag.
Det behöver fattas beslut av sjukhusledningen om en intension att satsa på Testbädden, med en
åsiktsförklaring om att relevanta medarbetare ska få ta tid i anspråk för att underlätta för
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pilotutvecklingsprojekt, i syfte att forma effektiva processer för tester och validering.

Vilka risker finns?
För Karolinska är det först en ekonomisk risk att en satsning på tjänster för utveckling av
Testbädden inte leder till några större resultat. Främsta farhågan för att det inte blir några synliga
resultat är om det inte kan säkerställas finansiering för att driva Testbädden. Testbäddens
verksamhet kan naturligtvis också generera vissa ökade kostnader för vården.
Om Testbäddens verksamhet kommer igång så innebär den i sig även vissa risker. I viss mån
sätts varumärket på spel vid varje projekt, där det kan leda till både positiva och negativa skriverier
beroende på utgången av tester och valideringar. Att genomföra kliniska valideringar innebär
patientkontakt med ny utrustning där det inte alltid kan garanteras vara helt riskfritt, trots
föregående riskbedömning och etisk prövning.
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Identifierade områden för vidare studier
Uppsatsen kan ses som en förstudie och utifrån det framkomna resultatet kan flera aspekter utredas
vidare. När väl det står kart med framtiden för projektet Innovationsplatsen vore det intressant att
undersöka hur Innovationsplatsen och Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa bäst ska
utvecklas tillsammans och hur det ska bli en permanent del av Karolinska Universitetssjukhusets
organisation.
Vidare studier inom området hälsoekonomi kan vara följande; (1) räkna hälsoekonomiskt på hur
SLL ska se på finansierande av utveckling av medicinsk teknik, inte bara genom cost-benefitanalyser utan även cost-utility-analyser, för att se till ett samhällsperspektiv när framtidens
produktutveckling diskuteras. (2) räkna hälsoekonomiskt på vilken ekonomisk betydelse specifika
telemedicinska produkter har. Även här bör ett samhällsperspektiv anläggas på den ekonomiska
nyttan.
Beteendevetenskapens roll inom utveckling av medicinsk teknik kan vara en intressant
utgångspunkt för framtida studier.
Det går att kartlägga mer om omvärldsanalys och finansiering. Hur ser det ut med testbäddar för
telemedicin på andra håll i Sverige och utomlands? Hur kan offentlig finansiering tryggas för längre
perioder än projektbidrag på 3-5 år? Vad krävs för att testbäddar återkommande ska få del av
föreslagna åtgärder i forsknings- och utvecklingspropositionen? Vilken roll och betydelse kan
innovationsupphandlingar få för denna verksamhet?
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Bilagor
1. Intervjuguide
Följande teman har utgjort diskussionsunderlag med informanter i de olika urvalsgrupper som
beskrivits i metodavsnittet (kapitel 3). Alla intervjuade har inte fått frågor kring alla teman utan
endast kring de teman som ansetts aktuella för respektive informant, där denne har bedömts inneha
kunskap och erfarenhet inom respektive område.
Produktutveckling inom hälso- och sjukvården (särskilda omständigheter att beakta)
FoU av medicinsk teknik i Sverige (Hur gör företag och sjukvård idag? Jämförelser mellan andra
länder och inom Sverige ur ett historiskt perspektiv)
Finansiering av FoU av medicinsk teknik
Samverkan akademi – sjukvård – näringsliv (inom produktutveckling)
Behovet av användares involvering genom produktutvecklingsprocessen
Utvecklingsföretags ”ingångar” till sjukvården (vid t.ex. testning och validering av produkter)
Karolinska Testbädd

I

… …
2. Möjliga finansieringsbidrag och lån
Bidrag lämnas med stöd av förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt
innovation.

Söks av

Innehåll/Krav

Omfattning

Institution

Svara mot behov inom
hälsoområdet år 2015-2025

175 MSEK
(2009).
Fördelningsbes
lut avvaktas.

Forska&Väx1 a) Forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Nästa ansökan
senast2010-09-14

Företag.
Projektet kan ske i samarbete
med externa partners.

Framtagning av ny kunskap eller
användning av befintlig kunskap
på ett väsentligt nytt sätt. Svarar
mot ett marknadsbehov.2
Motfinansiering;
minst 50 % av projektkostnaden.
I pengar eller lön.3

Forska&Väx8 b)
Verifieringsprojekt
Nästa ansökan
senast 2010-09-14

Företag.
Max 250 anställda,
koncernmässigt
oberoende9, samt
Omsättning på max 50
milj. euro alt. max 43 milj.
euro i balansomslutning.
Projektet kan ske i samarbete
med externa partners.
Företag.
Projektet kan ske i samarbete
med externa partners.

Stark potential att vidareutvecklas (se ovan)
och växa. Svarar mot ett
marknadsbehov.10
Motfinansiering;
ej krav.

Max 500’ SEK
per projekt.
(30st vår 200911,
44st höst 200912,
26st vår 201013.)
Normal
projekttid är 3-6
månader.

Undersöka möjlighet till
forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Motfinansiering;
ej krav.
Utgå från identifierade
behov, bygga på samverkan
mellan forskning och praktik.
Ska genererar kunskap om
och snabbar på processen att
omsätta kunskap till praktik.
Minst 50 % ska användas till
förberedande
affärsutvecklande aktiviteter.
Ej tidigare
finansierats av riskkapitalbolag,
Industrifonden, eller ALMIs

Max 100’ SEK
per projekt.
Normal
projekttid är 1-3
månader.
3-6 MSEK per
projekt.
(11st 200917)

Vinnova
Innovationer för
framtidens hälsa.
Nästa ansökan ev.
höst 2010

Forska&Väx14 c) Behovsanalys
Nästa ansökan sker
kontinuerligt
VINNVÅRD16
Nästa ansökan ej
fastställd.

Projektledare på Institution.

VINN-NU18
Nästa ansökan ej
fastställd.

Företag (AB).
FoU-baserat nystartat
svenskt företag, ägt till
minst 75 % av
privatpersoner.

Bidrag

Strukturbidrag:
12,5 MSEK
(2st 2008)
25,0 MSEK
(4st 2008)
Projektbidrag:
3,5-5,0 MSEK
(17st 2008)
Max 5,0 MSEK
110 MSEK
(2009, lika stort per projekt.
(25st vår 20095,
inför 2010)
Totalt för
18st höst 20096,
Forska&Väx a- 20st vår 20107.)
och b-projekt.4 Normal
projekttid är 6-18
månader.

10 MSEK
(2010)15

Budget 2010:
150 MSEK
Utfall 2009:
50 MSEK

3,0 MSEK
(2010)

Prognos/Komm
entar
Omstrukturering
pågår. Ev.
utlysning för
projekt höst
2010.

Omstrukturering
pågår.
Kan vara aktuellt
för
utvecklingsproje
kt för att nå
kommersialiserin
gsnivå enligt
krav på MTprodukter.
Omstrukturering
pågår.
Troligen
passande bidrag
för
verifieringsproje
kt.

För ex.
formulering av
ansökan om aeller b-projekt.
Kan vara aktuell
finansiering för
hälsoekonomiska
studier.
Dock är nästa
utlysning ej
fastställd.

300’ SEK per
projekt.
(10st vår 200919,
8st höst 200920,
Normal
projekttid är ca 9
månader.

1

Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Pagaende-utlysningar/ForskaVax-2010---Erbjudande-A-och-B/
3
Vinnova, http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/FoU_smaforetag/Forska_o_Vax/ForskaV%C3%A4x2010_utlysningstext.pdf
4
Vinnova, http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/FoU_smaforetag/Forska_o_Vax/ForskaV%C3%A4x2010_utlysningstext.pdf
5
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-varen-2009/
6
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-hosten-2009/
7
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-varen-2010/
8
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/
9
Vinnova, Koncernmässigt oberoende ~ Får inte ägas till mer än 25 % av företag som inte uppfyller definitionen av ett SMF. Mer information se
förordning (2008:762).
10
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Pagaende-utlysningar/ForskaVax-2010---Erbjudande-A-och-B/
11
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-varen-2009/
12
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-hosten-2009/
13
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-varen-2010/
14
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/
15
Vinnova, http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/FoU_smaforetag/Forska_o_Vax/ForskaV%C3%A4x2010_utlysningstext.pdf
16
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/VINNVARD/
17
Vinnvård, http://www.vinnvard.se/Dokument/beviljade09.htm
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Företagslån.
VINN-Verifiering21

Anställda på institution

Verifiera och validera de tekniska 20 MSEK
egenskaperna och de
kommersiella möjligheterna hos
ett forskningsresultat, och
fastställa lämplig strategi för
kommersialisering.

300’-500’ SEK
per omgång,
totalt max 2
MSEK per
verifieringsproje
kt.

Anställda på institution

Utvärdera forskningsresultat och 20 MSEK
utarbeta kommersialiseringsplan.
Motprestation;
Att få ägarkapital eller
konvertibler. Siktar på ägarandel
om 10-49 %.

100’ + 100’ SEK
(steg I + steg II)
max 2,5 MSEK
Kräver ägarandel
per företag.
för investering.

Innovationsbron
FOCUSVerifiering I&II22
Ägarkapital

Företag.
Forskningsrelaterad affärside.
Överblickbart kapitalbehov.
Begriplig och skalbar
affärsidé.
Marknaden snart mogen att
köpa produkten /tjänsten.

Tillväxtverket
Produktutveckling
i små företag - av
varor och
tjänster23

Företag.
Etablerat senast år 2006.
Max 250 anställda,
koncernmässigt
oberoende24, samt
omsättning på max 50 milj.
euro alt. max 43 milj. euro i
balansomslutning.
Projektet kan ske i samarbete
med externa partners.

Motfinansiering;
minst 50 % av projektkostnaden.
I pengar eller lön.

Företag.
En unik affärsmodell,
teknologi, produkt eller tjänst.
Förmåga att växa. Goda
utsikter till lönsamhet på en
växande, internationell
marknad.
Företag.
En unik affärsmodell,
teknologi, produkt eller tjänst.
Förmåga att växa. Goda
utsikter till lönsamhet på en
växande, internationell
marknad.
Omsätta minst 10-20 MSEK
(max 450 MSEK).

Motprestation;
Att få ägarkapital eller
konvertibler som senare kan
omvandlas till aktier.
Industrifonden är en aktiv
minoritetsinvesterare och siktar
på en ägarandel om 15-50 %.
Motprestation;
Att få ägarkapital eller
konvertibler. Industrifonden är en
aktiv minoritetsinvesterare, siktar
på ägarandel om 15-50 %.

á 60 MSEK
(2010)

100-500’SEK per
projekt.

Industrifonden
Utvecklingskapital
till små
teknikbolag25

Expansionskapital
till små och
medelstora företag
som vill växa26

5-100 MSEK per Kräver ägarandel
företag
för investering.

5-145 MSEK per Kräver ägarandel
för investering.
företag

18

Vinnova, http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/FoU_smaforetag/VINN_NU/VINN%20NU%202010%20utlysningstext.pdf
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-varen-2009/
20
Vinnova, http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/ForskaVax/Tidigare-finansierade-projekt/Finansierade-projekt-hosten-2009/
21
Vinnova, http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Kommersialisering/Vinnverifiering/VINN-verifiering%20utlysning100222.pdf
22
Verifiering, https://www.verifiering.se/ClientTemplates/Pages/SubPage.aspx?id=115&epslanguage=sv
23
Tillväxtverket, http://www.tillvaxtverket.se/download/18.50030402125d97e6b13800016817/VillkorPUbidrag.pdf
24
Koncernmässigt oberoende ~ Får inte ägas till mer än 25 % av företag som inte uppfyller definitionen av ett SMF. Mer information se förordning
(2008:762).
25
Industrifonden, http://www.industrifonden.se/finansiering/utvecklingskapital.asp
26
Industrifonden, http://www.industrifonden.se/finansiering/expansionskapital.asp
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ALMI Företagspartner

Innovationslån27
(nivå 1)

Innovationslån
(nivå 2)

Företagslån28

27
28

Företag.
Utveckling av projekt till
kommersialisering. Genom
produktutveckling, skydd av
immateriella tillgångar eller
marknadsundersökning.
Företag.
Utveckling av projekt till
kommersialisering. Genom
produktutveckling, skydd av
immateriella tillgångar eller
marknadsundersökning.
Företag med upp till 250
anställda.

Motfinansiering;
minst 50 % av projektkostnaden.
Kan ske genom budgeterad
nedlagd tid (värde 250 kr/h).

50-300’ SEK

Lån med
betydande ränta.

Motfinansiering;
minst 50 % av projektkostnaden i
pengar.

>300’ SEK

Låneform.

För att kompensera högre risken
och för att inte konkurrera med
privata marknaden tar ALMI ut
ränta som är högre än
genomsnittlig bankränta. Normalt
ska lånet betalas tillbaka på 3 - 5
år.

Ingen övre gräns. Lån med
betydande ränta.

Almi, http://www.almi.se/stockholm/finansiering/vara-finansieringsformer/innovationslan/
Almi, http://www.almi.se/stockholm/finansiering/vara-finansieringsformer/foretagslan/
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3. Enkätfrågor
Följande frågor har ställts genom en webbenkät. En del av frågorna är följdfrågor som respondenter
fått beroende på hur de besvarat frågor tidigare i enkäten.
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