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Förord  

D-uppsatsen utgör ett obligatoriskt moment i utbildningen Medicinteknisk Ekonom program 

240 hp. Utbildningen sker i samverkan mellan Södertörns Högskola och Karolinska Institutet. 

Faktum är att när jag skulle påbörja uppsatsarbetet visste jag inte exakt vad jag ville utforska. 

Men efter ett tag av egna funderingar kring olika intressanta ämnesområden, utkristalliserades 

några områden mer. De områdena handlar om medicinteknik, ekonomi, hälsoekonomi, 

innovationer, teknologier, patientsäkerhet och själva nyttan i sig med ny teknik. Jan Öhrming 

har hjälpt mig att specificera inriktning och val av uppsatsämne. Yohanan Stryjan har bidragit 

med förslag genom att ge uppsatsen ytterligare en dimension med inriktning mot utmönstring 

av äldre teknologier. Den här uppsatsens inriktning har därför utformats till att handla om en 

blandning av gammalt och nytt, vilket framgår av titeln, införande av nya innovationer och 

utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården. L-G Hellström 

programansvarig på Karolinska Institutet har gett mig tillfälle att få höra historiken kring vilka 

medicintekniska produkter och teknologier som utnyttjats inom hälso- och sjukvården under 

årens lopp, men även lite mer insider historier. Ett exempel på det är historien om 

utvecklingen av pacemakern. Gösta informerade om att den implanterbara pacemakern 

fullständigt ramlade in i den svenska sjukvården (1958). Uppfinnaren,  läkaren och ingenjören 

Rune Elmqvist testade pacemakern på sin patient ett par timmar första gången.  Han 

designade och byggde upp pacemakern själv, konstruerade gjutformen och testade att koppla 

in transistorer för styrning av elektriska signaler/pulser. Uppdraget att konstruera en 

implanterbar pacemaker gavs av Överläkaren Åke Senning vid Karolinska Sjukhuset för att 

hjälpa patienten Arne  Larsson som led av Adam- Stokes syndrom. Sjukdomen medför att 

förmak och kammare slår asynkront (3:e grads AV-block)  beroende på hinder vid 

överföringen av hjärtats elektriska puls, vilket i sin tur kan leda till svimning.  En del av 

informationen om pacemakerns historia finns att läsa på Karolinska Universitetssjukhusets 

hemsidor. Jag vill härmed tacka mina handledare, Jan Öhrming och Yohanan Stryjan på 

Södertörns Högskola och L-G Hellström på Karolinska Institutet. Sen  vill jag naturligtvis 

tacka alla som har ställt upp på intervjuer och bidragit med väsentlig information för att kunna 

ge svar på frågeställningarna i den här D-uppsatsen, dvs. Heikki Teriö, Sven Jonsson, Lars 

Carlsson, Göran Windh, Olle Hillborg, Joakim Sjögren och Joakim Crafoord. Slutligen vill 

jag tacka min familj och vänner som bitvis har gett mig mentalt stöd under uppsatsskrivandet. 

 

 

Carl-Magnus Jörgen Siltanen Södertälje 2012-11-12    
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Sammanfattning 

Införande av nya innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården är inte helt okomplicerad. Ett flertal omständigheter och problem måste beaktas, 

exempelvis att ökad tillgång till bättre teknologi och tillämpning av ny kunskap visserligen 

ger förbättrad hälsa, men utvecklingen och användningen av ny medicinsk teknologi innebär 

även ökade hälso- och sjukvårdskostnader.  Hälso- och sjukvården måste därför kunna 

balansera de tre målen kostnadseffektivitet, kostnadskontroll och främja utvecklingen av 

innovationer. Det är fakta som tas upp redan i inledning och bakgrund och områdena 

behandlas framåt i uppsatsen. Syftet med den här uppsatsen är därför att beskriva och 

analysera införandet av nya innovationer och utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- 

och sjukvården. Undersökningen är avgränsad till Karolinska Universitetssjukhuset. 

Sjukhuset är stort, ett av de största i Europa och tillsammans med Karolinska Institutet leder 

de fram den medicinska utvecklingen i Sverige. Medicinsk Teknik, Upphandlingssektionen, 

Röntgenkliniken i Solna och SLL Innovation har deltagit i undersökningen och inblandade 

personer har därmed bidragit med sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter om 

innovationer och teknologier. I uppsatsen analyseras centrala faktorer som påverkar 

införandet av nya innovationer och utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården betraktat ur ett sjukhusperspektiv. För att genomföra den här undersökningen 

används fallstudien som forskningsmetod. En beskrivande och tolkande analysmetod används 

för att bearbeta fakta. Tre innovationer finns med i undersökningen, Stick Stop, 

Riktinstrument för att utföra kapning av en lårbenshals och Snabba Klipp. Innovationerna 

beskrivs av ett flertal involverade personer. Utgående från uppsatsens frågeställningar och 

resultat har sex stycken teman utarbetats som tillämpas i analysdelen. För att kunna utvärdera 

resultatet från den här uppsatsen och jämföra med tidigare forskning om innovationer används 

två teorier och en teoretisk modell. Teorierna kommer från en känd amerikan inom området 

innovationer Everett M Rogers, (Diffusions of innovations 2003) och Kerstin Roback Sverige 

som har utarbetat IDD-modellen i sin avhandling (2006), Medical Device Innovation: The 

integrated processes of invention, diffusion and deployment. Det väsentliga som den här 

uppsatsen och undersökningen vill påvisa, när det handlar om utspridning och införande av 

nya innovationer inom hälso- och sjukvården är betydelsen av sociala faktorer i ett socialt 

system. Betydelsen av socialt system tas upp i Everett M Rogers teori, fyra huvudelement vid 

utspridningen av innovationer, (innovation, kommunikationskanaler, tid, socialt system). 

Exempel på sociala faktorer i ett socialt system enligt undersökningens resultat och analys är 

hierarki, revirtänkande, konspiracism, motstånd till förändring, konservatism, grupptänkande, 
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prestige, auktoritet, status och renommé. En av uppsatsens slutsatser är att sociala faktorer 

sannolikt påverkar  inblandade aktörers förmåga att fatta ett välgrundat beslut och de får 

därmed betydelse för beslutsprocessen vid spridningen och införandet av nya innovationer. 

Andra sakförhållanden som har betydelse vid införandet av nya innovationer inom hälso- och 

sjukvården handlar om regelverk, tillsynsmyndigheter, CE-märkning, patientsäkerhet, kliniska 

prövningar, riskanalys, hälsoekonomiska utvärderingar, kostnadseffektivitet, nettonytta, 

behovet av en innovation etc., vilket den här undersökningen visar liksom tidigare fakta. När 

det handlar om utmönstringen av äldre teknologier så beskrivs övergången från öppen kirurgi 

till mikroinvasiv kirurgi och endoskopi av ett flertal informanter. Det är exempel på en 

teknologiförändring som sker i hela världen, likaså att slätröntgen är på väg ut, 

tredimensionella bildgivande modaliteter tar över mer och mer. Fördelarna med att använda 

mikroinvasiv kirurgi och endoskopi jämfört med öppen kirurgi är bland annat; snabbare 

återhämtning hos patienten efter ingreppet, mindre kostnad för sjukvården trots initialt dyrare 

investering, snabbare operation eller ingrepp jämfört med öppen kirurgi och kortare 

inskrivningstid. Sammantaget gör det att hela samhället tjänar på den typen av 

teknologiförändring. Det är också viktigt att komma ihåg sjukvårdens grundläggande uppgift, 

nämligen att ge en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen på lika villkor, 2 §, Hälso- 

och sjukvårdslag (1982:763). Framtagningen av nya innovationer och nya teknologier är 

därför ett betydelsefullt inslag för att kunna ge alla samhällsmedborgare förbättrad hälsa på 

lika villkor.  
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Abstract  

Adoption of new innovations and rejection of older technologies in the healthcare is not a 

straightforward process.  A number of circumstances and problems must be considered such 

as increased access to better technology and application of new knowledge certainly 

providing improved health, but the development and use of new medical technology also 

means increased healthcare costs. Health and medical care as a result must be able to balance 

the three objectives cost effectiveness, cost control and promote the development of 

innovations. These are facts which are already mentioned in the introduction and background 

and the areas will therefore be treated forward in the thesis. With this background information 

in mind the purpose of this thesis is to describe and analyze the introduction of new 

innovations and the rejection of older technologies in health care. The study is limited to 

Karolinska Universitetssjukhuset in Stockholm. The hospital is large, one of the main major 

in Europe and together with Karolinska Institutet they lead the medical development forward 

in Sweden. The Department of Medical Technology, The Procurement section, The 

Radiology Clinic in Solna and SLL Innovation participated in this study and the persons 

involved consequently contributed with their knowledge, experience and views on 

technologies and innovations. In this thesis the key factors will be analyzed that affect the 

introduction of new innovations and the rejection of older technologies in healthcare 

considered from a hospital perspective. To carry out this investigation case study is used as a 

research method. A descriptive and interpretative method of analysis is used to process data. 

Three innovations are included in the study, Stick Stop, directional instrument to perform 

cutting of a femoral and Fast Cut, (the latter is a clipboard function). These three innovations 

are described by a number of persons involved. Based on the thesis questions and result, sex 

themes have been processed, which are applied in the analysis section. In order to evaluate the 

result in this thesis and compare with previous research on innovations, two theories and a 

theoretical model have been used.  These two theories come from a famous American in the 

field of innovations, Everett M Rogers, (Diffusion of innovations 2003) and the theoretical 

model comes from Kerstin Roback in Sweden who has developed the IDD-model in her paper 

(2006), Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and 

deployment. The essential in this thesis and study is to prove, regarding the diffusion and 

introduction of new innovations in the health care, the importance of social factors in a social 

system. The importance of a social system is addressed in Everett M Rogers theory, four main 

elements in the diffusions of innovations, (the innovation, communication channels, time, a 

social system). Examples of social factors in a social system according to the result of the 
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investigation and analysis are; hierarchy, territorial thinking, conspiracy, resistance to change, 

conservatism, group thinking, prestige, authority, status and reputation. One of the 

conclusions of the thesis is that social factors are likely to affect involved actors to make a 

reliable decision and they may therefore be important for decision-making at the spread and 

introduction of new innovations. Other facts relevant for the introduction of new innovations 

in health care is about regulations, regulatory agencies, CE marking, patient security, clinical 

trials,  risk analysis, health economic evaluations, cost efficiency, net benefit, the need for 

innovation, etc. as this study exhibit as well as previous data. When it is about the rejection of 

older technologies in health care, the transition from open surgery to micro-invasive surgery 

and endoscopy is well described by several informants. That is an example of technological 

change that occurs all over the world, as well as the plain x-ray is on the way out, three- 

dimensional imaging modalities will take over more and more. The advantages of using 

micro-invasive surgery and endoscopic compared to opened surgery are among other; faster 

recovery of the patient after surgery, less cost for health care despite initially expensive 

investment, faster surgery or interventions compared to open surgery and shorter waiting time 

for treatment. Taken together, the whole community benefits from this type of technology 

change.  It is also important to recall the basic mission of health care, to provide good health 

care for the entire population on equal terms, 2 §, Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). The 

development of new innovations and new technologies is therefore an essential element in 

order to give all citizens improved health on equal terms. 
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Disposition 

1. Inledning: 

Inledningen av uppsatsen informerar om det förbättrade hälsoläget som har skett under senare 

delen av 1900-talet för en stor del av befolkningen i Sverige och Globalt, generellt sett enligt 

tillgänglig statistik. Ett förbättrat hälsoläge hos befolkningen beror delvis på utvecklingen av 

och användningen ny medicinsk teknologi. Men utvecklingen och användningen av ny 

medicinsk teknologi innebär även ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Ett effektivt system 

för hälso- och sjukvården måste därför kunna balansera de tre målen kostnadseffektivitet, 

kostnadskontroll och främja utvecklingen av innovationer. Införande av nya innovationer och 

utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården är inte helt okomplicerad. Ett 

flertal omständigheter och problem måste beaktas, vilket tas upp i inledning och bakgrund och 

områdena behandlas framåt i uppsatsen. Bakgrundsfakta leder så småningom fram till en 

problemdiskussion och till angivande av frågeställningar i avsnittet problemformulering. 

Slutligen utformas uppsatsen syfte och avsedda avgränsning.  

2. Metod: 

I metodavsnittet förklarar jag varför en kvalitativ ansats har använts för att få svar på frågorna 

i uppsatsen och varför fallstudien används som metod. Studieobjekten presenteras i 

metodavsnittet både när det handlar om intervjuade personer och granskade innovationer som 

är med i undersökningen. Val av analysmetod motiveras i metodavsnittet. En beskrivande och 

tolkande metod har använts för att analysera informationen i resultatdelen, vilket medfört att 

uppsatsen blivit omfattande i längd. Metoden i sin helhet inklusive analys benämns ofta 

tolkande fallstudie.  

3. Teorier om innovationer: 

Tre huvudtorier finns med i teoriavsnittet. Teorierna är till för att skapa förståelse kring ämnet 

innovationer som företeelse. Två teorier framförs av Everett M Rogers, en känd amerikan 

inom området, men då handlar det inte bara om innovationer avsedda för hälso- och 

sjukvården, utan om innovations- och utvecklingsprocessen och  fyra huvudelement vid 

utspridningen av innovationer, generellt sett oavsett organisationsform. Den tredje teorin är 

mer specifikt inriktad mot hälso- och sjukvården och är framtagen av Kerstin Roback och 

benämns IDD-modellen, vilket är förkortningen för (Invention, Diffusion and Deployment).  
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4. Definitioner och begrepp: 

I det här avsnittet framförs förklaringar (definitioner) och föreställningar (begrepp) ifråga om 

temat för uppsatsen ”Införande av nya innovationer och utmönstring av äldre teknologier 

inom hälso- och sjukvården”. Innovation och teknologi är mångtydiga begrepp visar det sig. I 

slutet av avsnittet tas  världsberömda svenska uppfinningar upp inom uppsatsens område och 

betydelsen av informationsteknologin idag. 

5. Patientsäkerhet och ekonomi: 

Det är viktigt  att man inom hälso- och sjukvården använder sig av säkra metoder och säkra 

medicintekniska produkter för att undvika olyckor hos användare och patienter. Av den 

anledningen finns det regelverk och tillsynsmyndigheter med uppgift att övervaka att reglerna 

följs inom hälso- och sjukvården. Tillsynsmyndigheternas åtaganden tas upp i avsnittet. Andra 

områden som berörs är CE-märkning, klinisk utvärdering, kliniska data, hälsoekonomisk 

utvärdering och kostnadseffektivitet och varför det är viktigt. 

6. Resultat: 

Resultatdelen innehåller primärdata från 7 intervjuer utförda från december 2011 till och med 

mars 2012. Deltagande enheter i undersökningen på Karolinska Universitetssjukhuset är 

avdelningarna för Medicinsk Teknik i Huddinge och Solna, Upphandlingssektionen i Solna, 

Röntgenkliniken i Solna och SLL Innovation med representanter från flera sjukhus inom 

Stockholms läns landsting. Frågorna i intervjuerna härleds från frågeställningarna och de har 

justerats lite beroende på intervjusituation, exakt samma frågor ställs inte till alla personer. 

Fakta återges från informanterna så ursprungligt som möjligt i resultatdelen med deras åsikter, 

kunskaper och erfarenheter om införande av nya innovationer och utmönstring av äldre 

teknologier inom hälso- och sjukvården.  

7. Analys: 

Utgående från resultatet i undersökningen och uppsatsens huvudtema, ”Införande av nya 

innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården har sex 

stycken underliggande teman utarbetats med sitt ursprung från frågeställningarna i avsnittet 

problemformulering. Vid analysen av resultatet används en beskrivande och tolkande metod 

enligt fallstudien som forskningsmetod. 
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8. Slutsatser: 

Slutsatser dras med hjälp av informationen från den här uppsatsens intervjuer, dvs. primärdata 

och information från övriga källor det vill säga sekundärdata. Utifrån de sex olika teman som 

framkommit under analysarbetet belyses två av dessa teman speciellt nämligen; aktörerna och 

deras roller vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården, underlättande och 

hindrande faktorer som kan påverka införandet av nya innovationer inom hälso- och 

sjukvården.  

9. Avslutande diskussion:  

En fortsatt diskussion förs ifråga om underlättande och hindrande faktorer som kan påverka 

införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Diskussionen ankommer med 

fokus på sociala faktorer i ett socialt system. Utfallet av den egna undersökningen och 

överförbarheten av resultatet diskuteras, likaså en återkoppling till inledningen av uppsatsen.    
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 

Hälso- och sjukvården i Sverige och globalt  

Sverige har ställt sig bakom FN:s konvention om sociala, kulturella och ekonomiska 

rättigheter samt WHO:s konstitution som lyfter fram bästa uppnåeliga hälsa som en mänsklig 

rättighet. Det överordnade målet för folkhälsan i Sverige handlar om att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Hälsan i Sverige har 

förbättrats under många årtionden och medellivslängden ökar. Kvinnorna låg år 2006 på 

tionde plats och männen på femte plats i världen. År 2008 var medellivslängden för män 79,1 

år och för kvinnor 83,1 år. Men det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. 

Lågutbildade personer och befolkning med låg inkomst har kortare medellivslängd och 

uppger sämre hälsa än den övriga befolkningen. Det är många faktorer som bidrar till ohälsan 

hos de som har sämst hälsa. Förutsättningarna för en god hälsa  påverkas av olika livsvillkor 

exempelvis: utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor, tillgång till hälso- och sjukvård, 

omgivande livsmiljöer och levnadsvanor.
1
  Bättre och rättvis hälsa är en global önskan, hälsan 

har blivit en nyckelfaktor i utvecklingen av stabila världsomfattande sociala, politiska och 

ekonomiska strukturer och skapandet av processer för att uppnå en god hälsa är fortfarande en 

av de största utmaningarna som vi kommer att möta på 2000-talet. Att förstå andemeningen 

och komplexiteten för lösningarna som krävs för en förbättrad global hälsa är kritisk för att 

kunna behålla de grundläggande framstegen i denna strävan. Stora framsteg har gjorts under 

de senaste århundradena ifråga om att förståelsen för sjukdomar, utvecklingen av nya 

diagnostiska metoder och nya mediciner. Det har resulterat i bättre förebyggande och 

behandling av ohälsa och bidragit med väsentliga framsteg i livslängd hos befolkningen i i-

länderna och utvecklingsländerna. Under perioden 1952-1992 berodde mer än hälften av 

förbättringen ifråga om god hälsa på ökad tillgång till bättre teknologi och tillämpning av ny 

kunskap. Övriga anledningar till förbättrad hälsa hos medborgarna berodde på ökade 

inkomster och bättre utbildning, enligt WHO 1999.
2
  Det finns en hel del fakta som talar för 

att sjukvården generellt blivit relativt bättre på att diagnostisera snarare än att lindra och bota 

                                                           
1
 Statens Folkhälsoinstitut, Folkhälsopolitisk rapport 2010, Framtidens folkhälsa allas ansvar. R 210:16. (2010) 

.S.19.28.40.41, hämtad [2011-04-13] < http://www.fhi.se/PageFiles/10555/R2010-16-folkhalsopolitisk-rapport-
2010.pdf>.  
2
 Rifat A. Atun. Desmond Sheridan. INNOVATION IN HEALTH CARE: THE ENGINE OF TECHNOLOGICAL 

ADVANCES, International Journal of Innovation Management, Jun 2007, Vol 11Issue 2 pv-x, 6p.  S. 5.6. hämtad 
[2011-02-28]. EBSCO HOST 
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sjukdomar. En utveckling i den riktningen leder till kostnadsökningar som inte svarar mot 

bättre hälsa i befolkningen utan paradoxalt nog ger mer upplevd ohälsa.
3
 

Ökade hälso- och sjukvårdskostnader medför nya utmaningar  

Utvecklingen av och användningen ny medicinsk teknologi har stor betydelse för hälso- och 

sjukvårdens kvalitet och patientnyttan men även för de samlade vårdutgifternas utveckling 

och fördelning på olika kostnadsposter. En övergång till mer vård i öppna former och 

reducerade samhälleliga kostnader för sjukdom och hälsa har blivit möjligt tack vare ny 

medicinsk teknologi. Frågor om vårdens prioriteringar, styrning och finansiering kan inte 

diskuteras isolerat från den teknologiska utvecklingen. Incitamenten för att både ta fram och 

använda ny medicinsk teknologi kommer att påverkas beroende på hur frågor om finansiering, 

prioriteringar och styrning hanteras.
4
  Ett effektivt system för hälso- och sjukvården måste 

kunna balansera de tre målen kostnadseffektivitet, kostnadskontroll och främja utvecklingen 

av innovationer. Hälsoekonomiska utvärderingar har ambitionen att uppmärksamma 

patientnyttan och ställa den i relation till resursanvändningen i samhället. Hälsoekonomiska 

utvärderingar är därför ett viktigt instrument för att identifiera kostnadseffektiva teknologier 

och för att utrangera äldre mindre kostnadseffektiva terapier och samtidigt kan de vara ett 

effektivt instrument för att främja nya innovationer. I ett samhällsperspektiv är det frånvaron 

av effektiva behandlingar av sjukdomar som är mest kostsamt. Att skapa premisser för ett gott 

innovationsklimat och ta tillvara på nya medicinska teknologier är en förutsättning för 

utvecklingen av en god hälso- och sjukvård. Ny teknologi handlar också om förnyelse av 

sjukvårdens strukturer och processer inte endast ny medicinsk teknik.
5
  Med hjälp av en unik 

modell ”SESIM” har Socialdepartementet simulerat hur 300 000 individer åldras år från år till 

och med år 2050 och vilken roll deras hälsa spelar för deras framtida behov av hälso- och 

sjukvård och äldreomsorg. För en 65-åring väntas medellivslängden öka med 2,6 år till cirka 

87 år 2050. Vård och omsorgskostnaderna per individ minskar med bättre hälsa men de totala 

kostnaderna ökar eftersom det blir fler äldre. För den åldrande befolkningens äldreomsorg 

väntas kostnaderna stiga med cirka 70 procent och för hälso- och sjukvård med närmre 30 

procent fram till och med år 2050. Ett antagande om nya behandlingsmöjligheter och en ökad 

ambitionsnivå inom hälso- och sjukvården gör att kostnadsökningen blir cirka 80 procent. De 

                                                           
3
 Per Carlsson.”Vad skall vi välja? Om vårdens prioriteringar”. SNS Välfärdrapport 2010. S.85. Senast ändrad: 

2011-02-09 (10:28). hämtad [2011-02-25].< www.sns.se/sites/default/files/rapport-vr-2010_0.pdf >. 
4
 Anders Anell.” Några av vårdens utmaningar”.  SNS Välfärdrapport 2010. S.35 Senast ändrad: 2011-02-09 

(10:28). hämtad [2011-02-25]. < www.sns.se/sites/default/files/rapport-vr-2010_0.pdf >.  
5
 Ulf Persson.”Utvärdering av medicinsk teknologi och hälsoekonomi”.  SNS Välfärdrapport 2010. S.42 Senast 

ändrad: 2011-02-09 (10:28). hämtad [2011-02-25]. <www.sns.se/sites/default/files/rapport-vr-2010_0.pdf >.   
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flesta länder finansierar vård och omsorg med en kombination av avgifter och skatter och en 

del länder tillämpar försäkringsbaserade system. I stort sett alla länder står inför samma 

utmaningar men i olika grad.
6
 

Innovationer inom hälso- och sjukvården 

Det finns många steg att ta i beaktande vid övergången till att bli en innovativ hälso- och 

sjukvårdsorganisation, betrakta människorna och processerna som måste vara på plats. I den 

högt konkurrensutsatta världen av hälso- och sjukvård förväntas det av konsumenterna att de 

ska erbjudas det senaste i diagnostiska och terapeutiska teknologier. Framgångsrika 

hälsovårdsorganisationer är tvungna att ta till sig den nya teknologin och möjliggöra dess 

användning och tillgänglighet med hjälp av högt kvalificerade yrkesmän och pålitliga och 

effektiva processer. För att erhålla en sådan miljö krävs det kreativitet och mål på olika nivåer 

för att underlätta införandet av innovationer. Det inbegriper ett organisatoriskt åtagande av 

lämpliga resurser för att ge ett kritiskt stöd såväl som medel och incitament. Organisationer 

som stödjer en sådan innovativ kultur upptäcker att miljön framkallar extra fördelar, inklusive 

ökad patientsäkerhet och tillfredställelse, effektivare kommunikation, fortsatta 

processförbättringar och fullt engagerad klinisk personal.
7
  Att använda en etablerad teknologi 

för att behandla en ny sjukdom eller i en annorlunda specialitet kan rimligen betraktas som att 

vara innovativ. Det samma borde gälla för att lägga till ett etablerat praktiskt förfarande från 

ett annat område som till och med har sin bakgrund utanför den kliniska medicinen. Det kan 

även vara användbart att i stora drag dela upp hälsovårdens innovationer i processförbättrande 

aktiviteter exempelvis; Total Quality Management, LEAN, Six Sigma etc. kontra 

teknologiska framsteg exempelvis; apparater, läkemedel eller procedurer. Några innovationer 

är förstås både processunderlättande och tekniska, exempelvis elektroniska patientjournaler.
8
  

Eftersom det är lättare och mer bekant för sjukvårdspersonalen att betrakta innovationer i 

sammanhang av nya apparater eller procedurer exempelvis robotkirurgi eller i form av nya 

medicinska behandlingar, exempelvis målinriktade cancerbehandlingar medför det att hela 

området för kvalitetsförbättring är djupt rotat i begreppet innovation. Här följer ett exempel 

som ger insikt i den företeelsen. Keystone-projektet och en relaterad större studie adresserade 

de absoluta fördelarna med noggrann sterilteknik under införseln av centrala katetrar (ett 

                                                           
6
 Socialdepartementet.” Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från Lev projektet”. Rapporter S2010.021. 

S.6. 30 juni 2010. hämtad [2011-02-24].< http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/89/29/03b3e794.pdf>.  
7
 Edgar D. Staren. MD. PhD. MBA. ”Optimizing Innovations In Health Care Organizations”. Physician Executive, 

Mar/Apr2010, Vol. 36 Issue 2, p54-62, 8p, 1 Chart. S.54.62. hämtad [2011-03-02] EBSCO HOST.  
8
 Ibid. Edgar D. Staren.S.54.62.  
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ingripande för att minska katetrelaterade blodinfektioner). Sterilteknik är inte någon ny teknik 

men i det här fallet ställde sjukvårdspersonalen med sina mandat ovillkorliga krav på att 

använda metoden och det resulterade i en minskning av antalet infektioner hos patienter och 

medförda besparingar i liv och är ett bevis på en innovativ tillämpning av en annars 

okomplicerad processförbättring. Med få undantag kräver införandet av en klinisk innovation 

god kommunikation mellan flera yrkesgrupper som inkluderar läkare, kollegor, referenter, 

stödpersonal, avdelnings-chefer, styrelsemedlemmar, m.fl., men processen med en ny 

innovation börjar ofta med en mindre grupp av personer i fokus.
9
 

Intressenternas behov av innovationer inom hälso - och sjukvården 

Innovationsprocessen är både komplex och multidimensionell oavsett i vilken industri som 

den tillämpas och innovationer inom hälsovårdsindustrin har sina egna utmaningar.  I en 

djupanalys gjord av Vincent K. Omachonu för att finna dessa utmaningar framkommer att det 

finns fem huvudintressenter vid innovationsprocessen och varje intressent har sina unika och 

medvetna behov förväntningar och önskningar som listas nedan i tabell 1:  

intressenter  behov, önskningar & förväntningar  

Läkare & andra 

vårdgivare 

Bättre kliniska resultat, förbättrad diagnos och behandling 

Patienter Förbättrad patient upplevelse, förbättrat fysiologiskt välbefinnande, förkortad väntetid, 

minskad försening 

Organisationer Förbättrad effektivitet i den interna verksamheten, kostnadskontroll, ökad 

produktivitet, kvalitet och resultatförbättring  

Innovationsföretag Lönsamhet, förbättrat resultat 

Tillsynsorgan Reducerad risk och förbättrad patientsäkerhet 

Tabell 1 visar fem huvudintressenter vid innovationsprocessen inom hälso- och sjukvården och deras behov, 

önskningar & förväntningar, källa Vincent K. Omachonu and Norman G. Einspruch.
10

 

 

Själva kärnan för hälsovårdsinnovationen är patienternas behov och utövarna av sjukvård och 

tjänsteleverantörerna som tillhandahåller vård. Sjukvårdsorganisationen tjänar sex tydliga 

syften: diagnos, behandling, preventivt, utbildning, forskning och uppsökande verksamhet. 

För att tjäna dessa syften måste hälsovårdsorganisationer klara av kvalitet, kostnader, 

säkerhet, effektivitet och resultat.
11

 

 

 

   

                                                           
9
 Ibid. Edgar D. Staren.S.54.62.  

10
 Vincent K. Omachonu and Norman G. Einspruch, Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual 

Framework, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 15(1), 2010, Article 2.S.9. 
hämtad [2011-08-14]< http://www.innovation.cc/volumes-issues/vol15-no1.htm>.  
11

 Ibid. Vincent K. Omachonu.S.10.  
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Innovationsprocessen inom hälso- och sjukvården 

Försök att förändra processen för en hälsovårdsinnovation medför att alla fem intressenter 

måste tas med i beräknandet. Omachonu lyfter här fram några omständigheter som kan 

påverka den processen: Införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården är ofta 

reglerat av lagar och det gör förändringen mer mödosam. Nya metoder i patientvården är 

traditionsenligt noggrant granskade redan tidigt i utvecklingsfasen så att potentiellt farliga 

innovationer inte införs. Flertalet forskare har kommit fram till att det är även svårt att 

förändra beteendet hos läkare, förändra rådande medicinsk praxis och att förändra 

hälsovårdsorganisationer. För att förstå processen för en innovation ämnad för sjukvården 

behövs den kritiska frågan, vad är katalysatorn för hälsovårdsinnovationen? Ett annat sätt att 

ställa frågan är om innovationen söker behov eller om behoven söker en innovation?  I det 

första fallet söker ny eller existerande teknologi efter problem att lösa medan det i det andra 

fallet är tvärtom att nya eller existerande problem söker efter en lösning i form av en 

innovation. Många av innovationerna i hälsovården har initierats av intressenterna 

(patienterna, patientförespråkande grupper, hälsovårdsorganisationer, läkare, andra 

hälsovårdsutövare etc.) I en del fall är behovet av förändring påtvingat hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna direkt av regeringen i ett försök att minska hälsoproblemen och 

andra utmaningar. När behovet väl är identifierat, ligger nästa utmaning i att bestämma 

huruvida behovet kan mötas internt eller via ett innovativt företag inriktat mot hälsovården. 

Om innovationen har sitt ursprung ur hälsovårdsorganisationen, blir den testad modifierad och 

införd.  Om innovationen inte har sitt ursprung från hälsovårdsorganisationen möts behovet 

istället av ett företag som arbetar med medicinsk teknologi som utvecklar testar och 

marknadsför teknologin åt hälsovårdsorganisationen. Det är viktigt att förstå den interna 

processen för en innovation inom en hälso- och sjukvårdsorganisation som ett sjukhus, 

vårdhem, hemsjukvård eller kontraktsstyrd vård. De organisationerna har typiskt nog inte ett 

överflöd av stora forsknings- & utvecklingsavdelningar och måste därför förlita sig på ren 

talang och kreativitet hos den egna personalen och arbetslagen. Ibland på grund av 

otillräckliga resurser tvingas sjukvårdsorganisationerna att samarbeta med ett innovativt 

medicinteknikföretag för att skapa produkter som möter deras behov.
12
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Efterfrågesidan och utbudssidan för innovationer  

En generellt accepterad teori är att en innovation blir initierad av den ena av två typer av 

krafter antingen efterfrågan-pull eller teknologi-push. Inom samhällsvetenskaplig forskning 

om diffusionsprocesser benämns dessa krafter ofta för efterfrågesidan och utbudssidan. 

Rosenberg argumenterar för att efterfrågefaktorerna har ett begränsat förklaringsvärde och att 

utbudssidans faktorer är de viktigaste drivkrafterna för en innovation. Han menar att 

uppfinningarna bestäms av vad som är tekniskt möjligt och lönsamt att producera, beroende 

på nuvarande nivåer av skicklighet och vetenskap. Efterfrågan på nya innovationer för att ge 

möjligheter till högre matkonsumtion, ökad förväntad livslängd, eliminering av 

infektionssjukdomar, reducering av smärta och obehag, har antagligen existerat sedan lång tid 

tillbaka, men efterfrågan har blivit tillgodosedd till stor del först under senare tid.
13

 

Sprids medicinska metoder för snabbt eller för långsamt?  

Sprids medicinska metoder för snabbt eller för långsamt? Är spridningen av kunskap och 

forskningsresultat om nya metoder i sjukvården optimal? Frågorna tas upp av Pär Carlsson i 

Läkartidningen (1999) och är fortfarande aktuella i takt med det snabbt ökande utbudet av 

vetenskapliga artiklar och nya möjligheter till diagnostik och behandling. Det finns studier 

som visar betydande variationer i praxis, vilket förstärker intrycket av att spridningen av 

kunskap och därför användningen av medicinska innovationer liksom utmönstringen av gamla 

metoder inte alltid är så effektiv.
14

  Sjukvården anklagas för att den använder nya metoder 

före dessa är utvärderade vetenskapligt och för att nya resultat inte får genomslag tillräckligt 

snabbt, båda företeelserna förekommer troligtvis samtidigt. Kunskapen om vilka faktorer som 

påverkar spridningen och hur nya metoder sprids är begränsad. Det är svårt för enskilda 

läkare, administrativa och sjukvårdspolitiska beslutsfattare att på förhand identifiera en möjlig 

effektiv behandling och avgöra när den är tillräckligt dokumenterad för att betraktas som 

etablerad, dvs. kan övergå från forskning till rutinanvändning eller mogen att avvecklas. Den 

typen av gränsdragning är särskilt problematisk vid införande av nya kirurgiska procedurer 

och medicinteknisk utrustning vilka i regel utvecklas integrerat i den vanliga verksamheten. 

Antagligen har sjukvårdens aktörer olika krav på hur mycket och vilken typ av information 

som skall föreligga för att den ska anses som tillräcklig. Nya typer av kunskapsöversikter får 
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 Roback K. Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment. 
[Thesis]. : Institutionen för hälsa och samhälle; 2006. Linköping Dissertations on Health and Society, 9. 
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, 1040. senast uppdaterad: 2009-03-10. hämtad 
[2011-04-22] . S.34.38. < http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:22712 >.  
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 Per Carlsson, (1999), Sprids medicinska metoder för snabbt eller för långsamt? Läkartidningen. 1999 nr 26 sid 
3142-3. hämtad [2011-04-20].< http://ltarkiv.lakartidningen.se/ >.  
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ökad betydelse inte minst mha projekt inom Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 

(SBU). Deras arbete visar att det ibland erfordras arbetskrävande och kvalificerade 

arbetsinsatser för att fastställa styrkan i evidensen trots att det finns omfattande vetenskaplig 

litteratur om en ny metods fördelar.
15

  I Läkartidningen(1999) hänvisar Per Carlsson till en 

artikel om en ny behandlingsmetod mot magsår orsakad av bakterien Helicobacter Pylori 

(HP). En enkät visade att det krävdes ungefär 10 år från den första vetenskapliga rapporten 

om HP och ulcusbehandling tills nästan alla gastroenterologer och över 80 procent av 

allmänläkarna använde antibiotika i sin behandling av HP-associerade tillstånd. Det framkom 

att inhemska facktidskrifter var den viktigaste informationskällan för hälften av 

allmänläkarna. Samtidigt som gastroenterologerna ansåg att internationella tidskrifter och 

vetenskapliga konferenser betydde mest. En klassisk studie gjord 1957 av Coleman om 

spridningen av läkemedel visade att resultatet i vetenskapliga tidsskrifter inte var tillräckligt 

för att övertyga läkarna. Enligt undersökningen hade egna erfarenheter och interpersonella 

nätverk dvs. kommunikation mellan kollegor avgörande betydelse för om man ändrade sina 

föreskrifter eller inte. Enbart passiv spridning av vetenskapliga resultat i vetenskapliga 

tidsskrifter eller annan typ av material har relativt liten effekt på beteendet. Det krävs istället 

mer aktiva strategier för att identifiera och undanröja hinder mot förändring. Till sådana 

hinder hör omvärldsfaktorer som administrativa begränsningar och förväntningar från 

patienter. Hinder av en annan kategori är den existerande opinionen dvs. uppfattningen bland 

de anställda på kliniken eller bland andra ledande personer. Individuella faktorer som kan 

påverka spridningen av ny behandling är läkarnas förmåga att hantera beslutsfattande under 

osäkerhet eller att avstå från att erbjuda en behandling om den inte är tillräckligt 

dokumenterad. En tredje komponent är svårigheten eller oförmågan att värdera validitet och 

tillämplighet mha informationen i motstridiga rapporter.
16

  

Osäkra metoder sprids utan kontroll visar internationell studie  

Det är väl känt bland myndigheter att många osäkra metoder används inom vården men det 

finns ingen tydlig bild av problemet, hur många patientskador som uppstår varje år beroende 

på felbehandling och hur mycket detta kostar samhället. The Lancet publicerade en studie från 

2003 som visar att 20-25 procent av vården är patientskadlig och 30-40 procent är inte 

vetenskapligt bevisad. Datauppgifterna kommer från USA och Nederländerna, ordförande för 

SBU uppskattar att problemet är lika stort i Sverige. Vissa gamla metoder lever kvar, trots 
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avsaknad av evidens, andra metoder sprids helt okontrollerat enligt henne. En hänvisning görs 

till en studie som gjordes år 2000 på medicinkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i 

Umeå som uppvisade liknande tendenser. 50 procent av de kliniska rutinerna baserades på 

randomiserade kontrollerade studier, 34 procent på konsensus och beprövad erfarenhet och 

resten cirka 15 procent hade inget stöd alls. Det behöver dock inte vara fel att låta beprövad 

praxis och erfarenhet styra bara det bygger på en god forskningsgrund. Vissa metoder kanske 

inte är möjliga att pröva över huvud taget och då får en bedömning göras vid införandet. Det  

är väsentligt att ett ordnat införande och ett ordnat utmönstrande sker. De insikterna 

framträder alltmer ute på klinikerna. Enligt Nina Rehnqvist ligger problemen bland annat i 

självstyret av landstingen som gör att vissa metoder sprids och vissa får fäste. Endast säkra 

metoder får användas i vården och ledningssystem ska finnas för att utrangera gamla metoder 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Men kontrollsystem och en struktur för ordnat införande 

av metoder även för ny teknik, existerar bara i ett fåtal landsting.
17

 

Uppföljningen av nya teknologier inom hälso- och sjukvården 

Kerstin Roback nämner i CMT Rapport 2003:1 att kunskapen om nya teknologier inte följer 

samma utvecklingsmönster som utspridningen och implementeringen av den samma. 

Kunskapstillväxten är störst före och strax efter införandet på marknaden men sjunker sedan 

vanligtvis även om teknologin får ökad spridning i sjukvården. Orsaken till det kommer sig av 

att det saknas incitament för forskning  och produktutveckling när den nya teknologin väl 

marknadsförts och etablerats i rutinmässig användning,
18

  (vidare förklaring om begreppen 

teknologi och innovation sker i avsnitt, 4.2 innovation och 4.4 teknologi).  Hon menar att det 

kan vara en betydlig skillnad mellan hur teknologin fungerar under perfekta förhållanden i ett 

kliniskt försök och hur den fungerar under en längre tid under normala eller rutinmässiga 

förhållanden. Därför är det viktigt att ständigt ompröva och lägga nya rön till gammal 

kunskap. Det görs förstås på många håll inom dagens medicinska vetenskap med hjälp av 

utvärderingsrapporter och dokument som finns samlade i databaser vilka kan nås via internet. 

Tidigare nämnda SBU ansvar exempelvis för projektet Alert med uppgift att identifiera nya 

medicinska metoder och att göra bedömningar av metoderna och deras förväntade effekter. 

Alerts rapporter ger även en beskrivning av kunskapsläget för den aktuella teknologin. På 
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 Agneta Borgström, Läkartidningen - 1/4 av all vård är onödig eller skadlig, S.12. PDF- fil, hämtad [2011-10-
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sjukvårdsteknologier.     
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 Kerstin Roback. Jan Persson. Ursula Hass” Spridning och implementering av medicintekniska produkter” 
Bakgrundsrapport. CMT Rapport 2003:1.S.1-3. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Institutionen 
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internationell nivå finns Euroscan som är ett samarbetsnätverk för myndigheter som har till 

uppgift att bevaka sjukvårdsteknologier under utveckling eller i tidig spridningsfas och arbetar 

för att utbyte av information sker mellan länder.
19

  Information om innovativa teknologier 

samlas in för att underlätta beslutsfattande, införande och användning av effektiva, 

användbara och säkra hälsovårdsrelaterade teknologier. Inblandade parter i EuroScan 

samarbetet är forskare, forskningscenter, regeringar och internationella organisationer.
20

 

1.2 Problemdiskussion  

Det som har väckt mitt intresse för temat införande av nya innovationer och utmönstring av 

äldre teknologier inom hälso- och sjukvården hänför sig bland annat till de nya teknologier 

som finns idag för att ännu bättre kunna diagnostisera och behandla tidigare svåra sjukdomar. 

En behandlingsmetod som används oftare sedan1990-talet för vissa typer av rörelsestörningar 

är exempelvis DBS (Deep Brain Stimulation). DBS innebär att elektroder läggs in i vissa 

målområden i hjärnan efter noggranna mätningar. Elektrisk stimulering kan sedan hämma 

nervsignalerna som orsakar det oönskade rörelsemönstret – skakning (tremor), andra 

oönskade rörelser (dystoni och dyskinesi) och svårbehandlade fall av Parkinsons sjukdom. 

Elektroderna är ihopkopplade till en stimulator med ett batteri som energikälla (liknande 

pacemakerfunktionen) som opereras in under huden vid bröstet. En behandlande läkare kan 

sedan styra batteriet utifrån med en dator eller så kan patienten själv styra stimulatorn med 

hjälp av en patientprogrammerare. Man räknar med att 70-80 procent av patienterna som 

erhåller DBS uppvisar god effekt av behandlingen.
21

  I själva verket publicerades studier 

redan på 1970- och 80-talet av intracerebral stimulering ICS, ofta benämnt DBS som metod 

att behandla såväl cancerrelaterad smärta som andra former av terapiresistenta smärtor. ICS 

har utvecklats i två riktningar mot målregionerna för stimulering: Thalamus sensoriska kärna 

(VPM,VPL) och den periakveduktala grå substansen (PAG/PVG).
22

  I hjärnstammen finns ett 

inhibitoriskt centrum, PAG, ett reläsystem varifrån det utgår viktiga nedåtstigande 

smärthämmande banor. I Thalamus sker delvis omkoppling till sensoriska cortex (tydlig och 

lokaliserad smärtupplevelse) dels till bl.a. limbiska strukturer (mer diffus, molande 
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29], < http://www.karolinska.se/verksamheternas/kliniker--enheter/neurokirurgiska- 
kliniken/specialinriktningar/funktionell-neurokirurgi/kronisk-terapiresistent-smarta/intrakraniell-
stimulering1/>.  



Inledning 

21 
 

smärtupplevelse med emotionella/ depressiva modaliteter).
23

  Stimulering i sensoriska 

Thalamus förefaller vara selektivt effektiv för neuropatisk smärta.
24

  Nyckelkriteriet för 

neuropatisk smärta är en sensorisk störning inom minst en av följande modaliteter: beröring, 

smärta, värme och kyla.
25

  PVG/PGA stimulering är främst verksam vid nociceptiva eller 

komplexa tillstånd.
26

  Beroende på härkomst delas smärta in i nociceptiv orsakad av 

vävnadsskada där aktivering sker av smärtreceptorer, neurogen orsakad av skada någonstans i 

nervsystemet.
27

   Den nyligen beskrivna behandlingsmetoden DBS kan användas för att 

motverka rörelsestörningar eller lindra smärta, metoden visar vad som är tekniskt och 

medicinskt möjligt att genomföra med en människokropp gällande en viss typ av sjukdom 

eller skada. Andra orsaker till utarbetandet av uppsatsens tema och inriktning förklaras framåt 

med utgångspunkt från tidigare bakgrundsfakta. 

  

Utvecklingen och användningen av ny medicinsk teknologi innebär stora kostnader för hälso- 

och sjukvården med sina begränsade resurser vilket framgår i bakgrundsinformationen. 

Samtidigt uppges det att en övergång till mer vård i öppna former och reducerade 

samhälleliga kostnader för sjukdom och hälsa har blivit möjligt tack vare ny medicinsk 

teknologi. Användningen och utvecklingen av ny medicinsk teknologi kan uppenbarligen vara 

både kostnadshöjande och kostnadsreducerande sett ur olika perspektiv. Det beror bland annat 

på vilka som bär kostnaden för utvecklingen av ny medicinsk teknologi och vilka som 

använder den medicinska teknologin och som därmed ansvarar för vården. I det fallet är det 

oftast hälso- och sjukvården som står för dessa kostnader och ansvarar för vården. En 

intressant diskussion som kan uppstå här handlar om begreppet kostnadseffektivitet inom 

hälso- och sjukvården och hur dessa beräkningar utförs för att utvärdera om en medicinsk 

teknologi eller en innovation är tillräckligt kostnadseffektiv eller inte. Det kan påverka 

beslutet om teknologin eller innovationen ska införas eller inte. Just den diskussionen om 

kostnadseffektivitet tas upp i inledning och bakgrund, där hälsoekonomiska utvärderingar har 

ambitionen att uppmärksamma patientnyttan och ställa den i relation till resursanvändningen i 
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samhället. Hälsoekonomiska utvärderingar uppges vara ett viktigt instrument för att 

identifiera kostnadseffektiva teknologier och för att utrangera äldre mindre kostnadseffektiva 

terapier och samtidigt kan de vara ett effektivt instrument för att främja nya innovationer. En 

intressant fråga att titta på här handlar då om hur evidens för kostnadseffektivitet tas fram och 

vilka aktörer som ansvarar för det. Med evidens avses inte enbart beräkningar. Per Carlsson 

diskuterar användningen av medicinska innovationer och utmönstringen av mindre effektiva 

metoder i artikeln; Sprids medicinska metoder för snabbt eller för långsamt? Han uppger att 

kunskapen om vilka faktorer som påverkar spridningen och hur nya metoder sprids är 

begränsad.” Det är svårt för enskilda läkare, administrativa och sjukvårdspolitiska 

beslutsfattare att på förhand identifiera en möjlig effektiv behandling och avgöra när den är 

tillräckligt dokumenterad för att betraktas som etablerad, dvs. kan övergå från forskning till 

rutinanvändning eller mogen att avvecklas. Den typen av gränsdragning är särskilt 

problematisk vid införande av nya kirurgiska procedurer och medicinteknisk utrustning vilka i 

regel utvecklas integrerat i den vanliga verksamheten”. Utifrån den senare informationen här 

kan man fråga sig vilka underlättande och hindrande faktorer som finns, som kan påverka 

spridningen och därmed införandet av nya medicinska innovationer inom hälso- och 

sjukvården. Några faktorer nämner Per Carlsson i sin artikel, exempelvis underlättande 

faktorer i form av egna erfarenheter och interpersonella nätverk dvs. kommunikation mellan 

kollegor, vilket har avgörande betydelse för spridningen. Hindrande faktorer uppges vara 

omvärldsfaktorer som administrativa begränsningar och förväntningar från patienter, hinder 

av en annan kategori är den existerande opinionen dvs. uppfattningen bland de anställda på 

kliniken eller bland andra ledande personer. Påverkande faktorer är troligtvis åtskilliga både 

vad det gäller antal och typ av faktorer och eventuella efterföljande underkategorier antar jag.  

Nina Rehnqvist berättar om att osäkra metoder sprids utan kontroll. Det visar en internationell 

studie. Enligt henne ligger problemen bland annat i självstyret av landstingen, vilket gör att 

vissa metoder sprids och vissa får fäste. Det som gäller egentligen är att endast säkra metoder 

får användas i vården och ledningssystem ska finnas för att utrangera gamla metoder enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter. Men kontrollsystem och en struktur för ordnat införande av 

metoder även för ny teknik, existerar bara i ett fåtal landsting. Den senare informationen som 

framträder här, utmynnar i ytterligare en fråga som är angelägen att få svar på. Det handlar 

om vilka riktlinjer och vilken lagstiftning som följs vid införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården. Just det här med utmönstring av gamla metoder (teknologier) inom 

hälso- och sjukvården leder även det till en rad av frågor som senare ställs i avsnittet 

problemformulering. Flera av de frågeställningar och diskussionsfrågor som finns med hittills 
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nämner Kerstin Roback i CMT Rapport 2003:1. Men frågorna lyfts uppenbarligen fram i fler 

källor, en del källor kan säkert sammanfalla med källorna i CMT Rapport 2003:1. Syftet med 

den angivna rapporten var att beskriva hur implementeringen av medicintekniska produkter 

går till i den svenska sjukvården i praktiken.
28

  Det har jag tagit intryck utav, vilket speglar sig 

i val av namn på den här uppsatsens tema. Informationen i CMT Rapport 2003:1 och i övriga 

bakgrundsfakta har således påverkat mig i val av uppsatsämne, frågeställningar och syfte. En 

del frågeställningar har jag lånat från CMT Rapport 2003:1, (och i vissa fall omformulerat) 

med avsikten att senare kunna göra någon typ av jämförelse av resultatet i den här uppsatsen 

med resultatet i CMT Rapport 2003:1 och Kerstin Robacks efterföljande avhandling ”Medical 

Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment. I den 

efterföljande doktorsavhandlingen utarbetades en teoretisk modell, IDD-modellen, vilket 

berättas mer om i teoridelen.  Frågeställningarna i den här uppsatsen som bygger på tidigare 

bakgrundsfakta presenteras separat i avsnittet problemformulering nedan, detta för att ge en 

sammanfattning och en översiktlig bild. Den här D-uppsatsen kommer därmed att handla om 

införande av nya innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården med nedanstående frågeställningar att försöka få svar på. 

1.3 Problemformulering 
Vilka är de olika aktörerna och vilka roller har de vid införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården? Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka 

införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården? Vilka riktlinjer och vilken 

lagstiftning följs vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården? Hur tar man 

fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla faktorer vid 

införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det? Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre 

teknologier inom hälso- och sjukvården? Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att 

utmönstra äldre teknologier inom hälso- och sjukvården? Vad händer rent praktiskt med äldre 

teknologier som utmönstras inom hälso- och sjukvården?
29
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1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera införandet av nya innovationer och 

utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården. Huvudsyftet är att beskriva 

och analysera införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Det underliggande 

syftet är att beskriva och analysera utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården.  

1.5 Perspektiv 
I den här undersökningen kommer centrala faktorer att analyseras som påverkar införandet av 

nya innovationer och utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården betraktat 

ur ett sjukhusperspektiv.   

1.6 Avgränsning 
Det finns ingen möjlighet att undersöka alla sjukhus i hela Sverige utan det sjukhus som är 

aktuellt är Karolinska Universitetssjukhuset, eftersom det ligger nära Södertörns Högskola 

och Karolinska Institutet. Sjukhuset är stort, ett av de största i Europa och tillsammans med 

Karolinska Institutet leder de fram den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukhuset har cirka 

1680 vårdplatser och 1,7 miljoner besök per år, varav 48 000 är utländska patienter. Antalet 

anställda är 15 000 och omsättningen uppgår till 15 miljarder sek. På sjukhuset verkar 2500 

forskare och drygt 190 personer disputerar varje år.
30

  Universitetssjukhuset bedrivs under 

bolagsliknande former och har en egen styrelse. Verksamheten drivs av sjukhusdirektören och 

sjukhusets styrelse utser den befattningen. Sjukvården är organiserad i 7 vårddivisioner: Akut, 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huvuddivisionen, Karolinska Universitetslaboratoriet, 

Medicin Kirurgi 1, Medicin Kirurgi 2 och Onkologi Thorax. Divisionerna består i sin tur av 

70 olika verksamhetsområden.
31

  Karolinska Universitetssjukhuset är världsledande inom 

neurologi där exempelvis behandling och utredning sker av patienter som drabbats av 

hjärnblödning, Parkinsons Sjukdom och Multipel Skleros (MS). Det finns även framstående 

hörsel-, öron och talkliniker. Forskning och utbildning bedrivs kring sjukdomar i öron, 

luftvägar, talorgan, övre delen av matsmältningskanalen och skallbasen samt hörsel och 
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balansrubbningar. Dessutom finns ett ledande centrum för cochleaimplantat, ett hjälpmedel 

som ger gravt hörselskadade och döva hörseln tillbaka så långt det är möjligt.
32

 

   

Den här studien avgränsas till ett par kliniker, avdelningar eller sektioner. Personer som 

arbetar på eller med anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset och som anses kunna 

tillföra viktig information om innovationer är av intresse för undersökningen, det vill säga den 

profession som är iblandad i processen med införande av nya innovationer och/eller 

utmönstring av äldre teknologer som på så sätt har kunskap och erfarenhet inom de områdena. 

Mer information om exakt urval kommer i metodavsnittet.                           
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2. Metod 

2.1 Vetenskapssyn och val av ansats 
I den här uppsatsen kommer jag använda mig av en kvalitativ ansats. Det betyder att man 

arbetar med kvalitativa data som förekommer i form av kortare eller längre texter som måste 

bearbetas och tolkas. Kvalitativ dataanalys kan handla om att bearbeta data från samtal och 

intervjuer, observationsanteckningar och dokument(dagböcker, brev, tidningsartiklar, 

riksdagshandlingar och liknande). Analysen har både en praktisk avsikt i form av att bringa 

ordning och översikt i datamaterialet, utöver det en teoretisk avsikt genom utveckling av 

tolkningar och perspektiv. Tolkningen av data innebär att sätta in företeelser i ett 

sammanhang i en helhet, vilket gör det möjligt att förstå vilken mening eller betydelse som 

kan tillägnas undersökningsobjekten eller fallet. Ett annat kännetecken för kvalitativa ansatser 

är att analysen av data är mer integrerad i datainsamlingen än vid kvantitativa ansatser.
33

  

2.2 Val av forskningsmetod 
Fallstudien som metod i undersökningen kommer att användas i den här D-uppsatsen. 

Metoden är framför allt lämplig vid studier av komplexa sociala processer där det gäller att 

tränga igenom ytan för att kunna förstå; ”Vad det är som händer”, ”Hur det händer” och 

”Varför det händer”. En fallstudie kan på så sätt ha ett explorativt, beskrivande eller 

förklarande syfte. Fallstudien är därför lämplig för att fånga processer där människor 

interagerar med varandra, exempel på det kan vara en inköps eller tjänsteprocess eller varför 

inte en process för införande av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och utmönstring 

av äldre teknologier där många aktörer är inblandade.
34

  

 

En fallstudie är en studie av kvalitativ karaktär där ett fåtal undersökningsenheter (fall) 

studeras ingående vid ett speciellt tillfälle eller över tiden och som baseras på både kvalitativa 

och kvantitativa sekundär- och primärdata. Syftet med en fallstudie är att tränga igenom ytan 

och skapa en bättre förståelse för de underliggande mönstren och orsakerna till varför något är 

som det är. Utifrån en fallstudieansats kan man inte genomföra några statistiska 

generaliseringar. Undersökaren eller forskaren letar inte efter statistisk representativitet vid 

urvalet av fall, utan söker istället efter förståelsegenererande och informationsrika fall. 
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Däremot går det att göra en så kallad analytisk generalisering eller extrapolering baserad på 

hur väl den växande teorin (den konceptuella bilden) överensstämmer med den delen av 

verkligheten som undersöks. Om undersökaren eller forskaren lyckas visa att en teori eller en 

konceptuell bild som vuxit fram i ett fall, överensstämmer med, liknar och förklarar andra fall, 

ökar trovärdigheten, förklaringsvärdet och validiteten av denna analytiska generalisering.
35

 

2.3 Urvalsmetod 
I urvalet används icke sannolikhetsurval som urvalsmetod. Det betyder att samtliga enheter i 

målpopulationen inte har en känd chans att komma med i urvalet. Det leder till att man inte 

med säkerhet kan generalisera urvalets resultat till målpopulationen. Men det finns skäl att 

använda den typen av urval inte minst när en fallstudieundersökning genomförs. I vissa fall är 

det viktigare att erhålla respondenter som har insikt och kunskap om det skall studeras än att 

erhålla statistisk representativitet.
36

  Urvalet betraktas som ett strategiskt urval där jag själv 

kan bedöma vilka individer i målpopulationen som skall ingå i urvalet. Den typen av urval är 

vanlig vid fallstudieundersökningar där man inte är intresserad av att beskriva kvantiteter eller 

mängder utan där syftet istället är att erhålla en djupare förståelse för olika företeelser.
37

  

Antalet informanter och urvalskriterier är inte alltid så lätt att bestämma i förväg, men kan 

vara något som utkristalliseras när undersökningen fortskrider
38

.  

2.4 Urval av informanter 
Från början var det tänkt att jag skulle använda mig av urvalsmetoden, icke sannolikhetsurval, 

ett strategiskt urval där man själv ska bedöma vilka individer i målpopulationen som kan ingå 

i urvalet utan yttre påverkan. Den metoden användes i början av undersökningen, vid de tre 

första intervjuerna på avdelningarna för Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge och Solna. Men redan vid 4:e intervjun frångick jag den principen och började 

istället använda Snöbollsmetoden. I det fallet anskaffar man sig informanter genom att man 

förhör sig om vilka personer som vet mycket om det tema som ska undersökas och som 

undersökaren eller forskaren bör komma i kontakt med. De här personerna kan hänvisa till 

andra informanter som kan vara aktuella att ta med i undersökningen. För undersökningen 

som helhet spelar det egentligen roll eftersom det ändå  fortfarande rör sig om ett strategiskt 
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urval.
39

  Jag fick en del tips från Heikki Teriö (MT) värda att arbeta vidare med, dels om 

innovationer men även om personer involverade  med dessa innovationer, vilket just 

beskrivits i primärdatadelen. Urvalsgrupperna delas sålunda in i Medicinsk Teknik, 

Upphandlingssektion, SLL Innovation och Röntgenkliniken i Solna beroende på 

funktionstillhörighet. Tabell 2 nedan visar upp en sammanfattning av namn på personer som 

intervjuades, titel, organisationstillhörighet, funktion, intervjutyp och intervjutid angivet i 

timmar, minuter och sekunder.  

Namn Titel Organisation Funktion Intervjutyp Intervjutid 

Heikki Teriö Forskningschef KS  MT PI 2:10:56 

Sven Jonsson Projektledare KS  MT PI 47:16 

Lars Carlsson Verksamhetschef KS  MT PI 55:00 

Göran Windh Upphandlare KS NS3 PI 1:08:33 

Olle Hillborg Utvecklingsansvarig SLL,(DS) SLL Innovation TI 38:33 

Joakim Sjögren Innovationskoordinator SLL,(KS) SLL Innovation PI 1:35:13 

Joakim Crafoord Biträdande Överläkare  KS Röntgen  PI 1:00:34 

Tabell 2 visar en sammanställning av intervjuer med förklaringar av förkortningar, PI = Personlig intervju, TI= 

Telefonintervju, KS= Karolinska Universitetssjukhuset, DS= Danderyds Sjukhus, SLL= SLL Innovation, MT= 

Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset, NS3= Upphandlingssektionen Karolinska 

Universitetssjukhuset  

2.5 Sekundärdata 
Insamlingen av sekundärdata beskrivs framåt i det här avsnittet. Iden till uppsatsens tema, ” 

Införande av nya innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården” kom ursprungligen ifrån från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) 

och en av deras utgivna rapporter, skriven av Anders Anell, Ulf-G. Gerdtham (red.), benämnd 

(Vårdens utmaningar, SNS välfärdsrapport 2010). Ett flertal kapitel intresserade mig, bland 

annat ett kapitel skrivet av Ulf Persson, (Utvärdering av medicinsk teknologi och 

hälsoekonomi, SNS Välfärdrapport 2010), där han beskriver att ett effektivt system för hälso- 

och sjukvården måste kunna balansera de tre målen kostnadseffektivitet, kostnadskontroll och 

främja utvecklingen av innovationer. Vidare nämner Ulf Persson att hälsoekonomiska 

utvärderingar är ett viktigt instrument för att identifiera kostnadseffektiva teknologier och för 

att utrangera äldre mindre kostnadseffektiva terapier och samtidigt kan de vara ett effektivt 

instrument för att främja nya innovationer. SNS Välfärdsrapport 2010 fanns att hämta på 
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Studieförbundet Svenskt Näringslivs hemsida
40

, men inte nu längre. SNS Välfärdsrapport 

2010 finns nu upplagd på Swedish Medtech:s Hemsida
41

. Efter att temat för uppsatsen, ” 

Införande av nya innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården”, valts ut fortsatte sökningen av information på internet och sökning av litteratur 

på Södertörns Högskola. En källa som upptäcktes tidigt på Södertörns bibliotek var en rapport 

skriven av Kerstin Roback, Jan Persson, Ursula Hass, (Spridning och implementering av 

medicintekniska produkter, Bakgrundsrapport, CMT Rapport 2003:1).
42

  Rapporten gav mig 

grundläggande information kring spridning och implementering av medicintekniska produkter 

inom hälso- och sjukvården, exempelvis vilka aktörer som samverkar i den processen. 

Referenser i CMT Rapport 2003:1 ledde till ytterligare informationskällor. Bland annat 

hittade jag teorier om utspridning av innovationer, beskrivna av Everett M. Rogers (2003) i 

boken ”DIFFUSION OF INNOVATIONS”. Everett M. Rogers teorier om utspridning av 

innovationer används i den här uppsatsen.  Kerstin Robacks avhandling, ”Medical Device 

Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment”, hittade jag med 

hjälp av sökmotorn Google, den finns att läsa på Linköpings Universitets hemsida. Kerstin 

Roback har utarbetat en teori eller modell benämnd IDD-modellen, vilket står för Invention 

Diffusion Deployment. Målet med IDD-modellen är att ge en sammanfattande bild av 

innovationsprocessen och tillhandahålla en teoretisk modell som kan användas för att studera 

och påverka vägen för medicintekniska innovationer in i hälsovårdens praktik.
43

  

Information om innovationer inom hälso- och sjukvården kommer till stor del från sökningar 

på internet, hjälpmedel har då varit Googles sökmotor, men även Södertörns Högskolas 

Bibliotek och tillgången till sökmotorn EBSCO. Med hjälp av sökmotorn EBSCO HOST 

hittade jag flera vetenskapliga artiklar bland annat en artikel skriven av Rifat A. Atun. 

Desmond Sheridan, (Innovation in health care: The engine of technological advances). 

Google Scholar användes i informationsökningen efter tips från studiekamrater. Sökningarna i 

inledningen var inriktade på rapporter och artiklar som belyser de problem som finns vid 
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spridning, upptagande och implementering av nya innovationer inom hälso- och sjukvården i 

Sverige och i andra länder med jämförbar sjukvård.  

Använda sökord har framför allt varit: innovationer inom hälso- och sjukvården och 

motsvarande ord på engelska, (innovation in healthcare) även sökorden medicinsk teknologi 

har använts. Vid sökningar av ord till företeelsen utmönstring av äldre teknologier användes i 

huvudsak sökorden, innovation, utmönstring och utmönstring sjukvårdsteknologier. Med 

hjälp av sökmotorn Google Scholar fann jag exempelvis en artikel skriven av Agneta 

Borgström, ett avsnitt från Läkartidningen benämnd (1/4 av all vård är onödig eller skadlig). 

Uppgifter från Socialstyrelsen, läkemedelsverket, SBU, statliga myndigheter etc. är hämtade 

från deras egna hemsidor. Under arbetet med analysen av resultatet använde jag mig av 

ytterligare informationskällor ibland, för att bättre kunna tolka resultatet från undersökningen.  

2.6 Primärdata  
Temat för uppsatsen är införande av nya innovationer och utmönstring av äldre teknologier 

inom hälso- och sjukvården. Huvudsyftet är att beskriva och analysera införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården. Det underliggande syftet är att beskriva och 

analysera utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården. Med det som 

utgångspunkt började jag söka efter lämpliga informanter med kunskap, kännedom och 

erfarenhet av innovationer som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset, enligt tidigare 

angiven avgränsning. Viktig information omfattar kännedom om processen med framtagning, 

spridning och implementering av nya innovationer och de faktorer som inverkar på dessa 

processer och information om utmönstring av äldre teknologier.  

Först kontaktade jag Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset som de benämns 

idag, tidigare MTA. De har god insyn i arbetet med innovationer och framförallt kunskap om 

medicintekniska produkter, därför påbörjade jag mina intervjuer där. En sammanfattning av 

deltagande intervjupersoner finns i avsnitt 2.4 urval av informanter. Eftersom jag 

huvudsakligen tänkte använda mig av intervju som metod för att samla in primärdata, köpte 

jag en diktafon via internet av märket Olympus ” Digital Voice Recorder VN-8500PC”. 

Diktafonen är digital och lika liten som en mobiltelefon, (inget trassel med band), med 

möjlighet till överföring av data med hjälp av en usb-kabel till vilken dator som helst med 

usb-anslutning. Uppskattad inspelningstid i normalläge är 131 timmar. Redigeringen av de 

inspelade ljudfilerna skedde sedan med hjälp av min egen bärbara dator och lämpliga 

mediaspelare som Real Player och Windows mediaplayer med möjlighet att pausa i stort sett 
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var som helst i ljudinspelningen. Redigeringsarbetet tog lite längre tid än man beräknat, men 

det är som vanligt, att uppskatta tidsåtgång är inte så himla lätt. I stort sett skrev jag ner alla 

ord från varje inspelning, undantaget när jag och respondenten svävade utanför området för 

undersökningen. Efter första avlyssningarna och avskrivningarna av ljudfilerna gick jag 

igenom materialet en gång till för att justera textinnehållet och för att få bort de värsta 

talspråksuttrycken, även från mig själv. Mina egna kommentarer till respondenterna  under 

intervjuerna har markerats med signaturen (MS). Den första personen som jag intervjuade var 

Heikki Teriö Forskningschef på Medicinsk Teknik, honom jag kontaktade via mail. Intervjun 

blev lång, minst sagt, drygt 2 timmar, men jag fick med mig en hel del information om 

innovationer. Han blev en slags dörröppnare för mig eftersom jag fick tips på innovationer, 

framtagna nyligen och en innovation lite längre tillbaks i tiden. Namn på kontaktpersoner 

kopplade till innovationerna fick jag reda på, bland annat Olof Hillborg på SLL Innovation 

som var med vid framtagandet av en ny innovation, ”Stick Stop” avsedd för provtagning av 

navelsträngen på nyfödda barn. En annan innovation som jag fick tips om, ”Snabba Klipp” är 

ett klipp och klistra program, vilket har kopplingar till röntgenverksamheten på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna där röntgen informationssystemet (RIS) används. RIS har syftet 

att underlätta remisshanteringen vid genomgången av remisser när man ska bedöma vad det är 

för typ av undersökning som ska utföras. Man har då möjlighet att kvalitetssäkra inmatning av 

text i RIS-systemet, så att det blir färre fel och färre iterationer med hjälp av ”Snabba Klipp”. 

Ytterligare en innovation, (registrerad som uppfinning) som jag fick information om benämns 

”riktinstrument för kapning av lårbenshals”. Mer grundläggande information om 

innovationerna och om idégivarna kommer vartefter.   

Nästa person att intervjua var Sven Jonsson projektledare för Telemedicin & E-hälsa 

arbetande på avdelningen för Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset. Den 

intervjun blev inte lika lång som den första, 47 minuter cirka, (han skulle ha ett möte efter 

intervjun, så tiden var lite knapp). Vid de första intervjuerna uppskattade jag intervjutiden till 

30-60 min som jag också angav vid förfrågan, vilket var lite väl kort tilltagen tid med tanke på 

den första intervjun som varade i drygt 2 timmar. Det som jag kommer att bära med mig i 

minnet mest från intervjun med Sven Jonsson var hans diskussion om nettonytta. Han angav 

att i arbetet med att föra in ny teknik, förändrar man verksamhetsprocessen . När man 

förändrar en verksamhetsprocess, så måste man ha någon typ av Business processanalys 

(BPA) för att granska hur verksamheten har förändrats. Efter det gör man någon typ av Cost 

Benefit analys, man gör en kostnadseffektivitetsanalys. Det gör att när ny teknik ska införas 
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måste man kunna göra en utvärdering av den nya tekniken så att man erhåller en nettonytta. 

För erhåller man inte nettonytta när man implementerar en ny teknik då innebär det i 

förlängningen att man skapar nya kostnader. Jag fick tyvärr inte fram så mycket information 

gällande utmönstringen av äldre teknologier, men det kompenserades av de rikligare svaren 

som jag fick av Heikki Teriö (MT) på det området.  

Den tredje intervjun på Karolinska Universitetssjukhuset skedde med Lars Carlsson, 

Verksamhetschef för Medicinsk Teknik i Solna och Huddinge. Egentligen var jag lite tveksam 

om jag skulle behöva göra den intervjun eftersom jag redan hade fått ihop relativt rikligt med 

material från Sven och Heikki. Ett stort tack ändå Lars. Det som hände var, att när intervjun 

var klar, (den varade i cirka 50 min), fanns det ingen inspelning gjord överhuvudtaget, vilket 

jag upptäckte direkt när jag skulle packa ihop alla saker, tacka för intervjun och bege mig 

hemåt. Så vad gör man? Jag tog med mig det material som jag trots allt hade fått ihop, 

nedtecknat från intervjun, Lars Carlsson hade lite bråttom han skulle ta emot en arbetssökande 

direkt efter intervjun. I alla fall, jag försökte rekonstruera intervjun dels med hjälp av egna 

anteckningar och dels med hjälp av två tidningar från Mediaplanet i samarbete med 

SwedishMedtech som Lars Carlsson gav mig i början av intervjun. Tidningarna innehöll två 

artiklar, en om medicinsk teknik” bli attraktiv internationellt” och artikeln ”Ledarskapet 

speglar organisationen”. Den första artikeln ledde mig vidare till Svensk Förening för 

Medicinsk Teknik och deras hemsida och därmed kunde jag få med lite mer information om 

Lars Carlsson. Det som jag tar med mig mest från den intervjun var när jag ställde frågan om; 

Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följer ni vid införandet av en ny innovation? Svaret 

blev det här, varvid han pekade med fingret mot texten i en av sina pärmar; Lag (1993:584) 

om medicintekniska produkter, LVFS (2003:11) Läkemedelsverkets föreskrifter om 

medicintekniska produkter, SOSFS (2008:1) Socialstyrelsens föreskrifter om användning av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS (2005:12) Ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.       

Eftersom jag hade fått en del tips om innovationer från Heikki Teriö (MT) beslutade jag mig 

för att följa upp de spåren, men kontaktade till att börja med Göran Wind på 

Upphandlingssektionen på Karolinska Universitetssjukhuset, med ansvar för upphandling till 

Barnkliniken. Den här gången kontrollerade jag diktafonen extra noga, med tanke på missödet 

vid intervjun av Lars Carlsson när diktafonen aldrig startades upp. Intervjufrågorna som 

tidigare ställts till berörda personer på Medicinsk Teknik formades om till viss del för att 

passa in i den nya situationen med  Göran Windh. Frågorna kring utmönstring av äldre 



Metod 

33 
 

teknologier hade jag endast med som reserver, eftersom jag antog att han inte arbetar så 

mycket med utmönstring av äldre teknologier direkt, utan med inköp av sjukvårdsutrustning. 

En viss tveksamhet fanns innan intervjun om det här verkligen var rätt person att prata med 

ifråga om införande av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Det visade sig i 

efterhand att han definitivt var rätt person att intervjua. Med det menar jag att fick jag svar på 

en hel del av frågeställningarna om innovationer. Men det som verkligen uppenbarade sig var 

funktionsbegreppet för medicinteknisk utrustning även tillämpligt på innovationer. Han 

nämnde det hela i följande ordalag; ”Egentligen kan man säga så här, vi handlar inte några 

prylar. Vi handlar inte teknik, vi handlar funktioner. Vi vill lösa en uppgift och vi beskriver 

vilka funktioner vi vill uppfylla och vi beskriver vilka uppgifter vi har att göra”.  Göran 

Windh Upphandlingssektionen påtalar att de använder gärna beteckningen funktioner om 

medicintekniska produkter. Det beror bland annat på att vid upphandlingen av 

medicintekniska produkter vet inte alltid upphandlaren i förväg om det är en så kallad 

befintlig, beprövad teknologi eller en nyligen utkommen innovation som ska upphandlas. De 

har inte den ingången, om det är en ny innovation eller en sedan länge befintlig teknologi som 

ska köpas in, utan det är inköp av funktioner som gäller.  

Nästa steg i min jakt på mer primärdata resulterade i att jag utnyttjade tidigare information 

från intervjun med Heikki Teriö (MT). Han nämnde Olle Hillborg Utvecklingsansvarig på 

SLL Innovation. Därför kontaktade jag honom via e-post och fick en tid för intervju. Olle 

föreslog en telefonintervju, och så blev det. Den frågan som etsade sig fast mest i mitt minne 

efter den intervjun var hans reaktion på frågan om underlättande och hindrande faktorer vid 

införandet av nya innovationer. Det finns ju miljarder menade Olle Hillborg och det är lätt att 

hålla med om. Tre huvudsakliga faktorer valdes dock ut av honom; budget, behov och 

regelverk. Andra bra fakta var att jag fick tillgång till mer information om handskyddet ”Stick 

Stop” för provtagning av navelsträngen på nyfödda barn.   

Efter intervjun med Olle Hillborg på SLL Innovation fortsatte jag mitt sökande efter 

information. Jag försökte få fram mer fakta om innovationen som Joakim Sjögren 

Innovationskoordinator på SLL Innovation var med och utvecklade. Innovationen ifråga 

gäller ett mätinstrument som kan användas för reoperation av höftleder. Joakim Sjögren 

arbetar som Biomedicinsk Ingenjör på avdelningen för Medicinsk Teknik Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge, förutom att han arbetar som Innovationskoordinator på 

uppdrag av SLL Innovation. Detsamma gäller för Olle Hillborg som egentligen arbetar på 

MTA på Danderyds Sjukhus, förutom rollen som utvecklingsansvarig på SLL Innovation. 



Metod 

34 
 

Intressanta fakta framkom om mätinstrumentet för reoperation av höftleder benämnd, 

”riktinstrument för att utföra kapning av en lårbenshals” och då ifråga om införandeprocessen 

med alla hinder, bland annat patentansökningsförfarandet, vilket framkommer av intervjun i 

resultatdelen, avsnitt 6.3. Iden med mätinstrument för reoperation av höftleder kom 

ursprungligen från en Professor (Urban Lindgren)  som arbetade på Karolinska 

Universitetssjukhuset och Joakim Sjögren fick som uppgift att utveckla själva iden. 

Innovationen (uppfinningen) blev senare införd till Karolinska Universitetssjukhuset, den 

används sporadiskt enligt Heikki Teriö (MT). I slutet av intervjun med Joakim Sjögren anslöt 

sig helt plötsligt en annan person till samtalet med sina synpunkter. Intervjun skedde i ett hörn 

av utvecklingsverkstaden med öppna ytor, dvs. vem som helst kunde lyssna av oss. Jag tog 

med några av hans synpunkter (bl.a. leveranssäkerhet för MTP/innovationer) från intervjun 

och kallar honom (MR Y) i resultatdelen, avsnitt 6.3.   

Nästa intervju var kopplad till den tredje innovationen ”Snabba Klipp” som Heikki Teriö 

(MT) nämnde. Upphovsmannen till den innovationen är Biträdande Överläkare Joakim 

Crafoord på Röntgenkliniken i Solna. Informationen om ”Snabba Klipp”, ett klipp och  klistra 

program för att skriva textmeddelanden till röntgen informationssystemet (RIS), vilket behövs 

vi remisshanteringen vid röntgen av patienter, blev minst sagt riklig, vilket var bra. Intressanta 

fakta kom fram i intervjun bl.a. att innovationen inte är införd ännu i verksamheten, den är 

endast utprovad under en period på tre månader och resultaten verkar lovande enligt Joakim 

Crafoord. Om innovationen kommer att införas i realiteten på Karolinska I Solna, kände han 

inte till vid tidpunkten för intervjun. Enligt råd från sin klinikchef startade Joakim Crafoord 

upp  ett eget företag för att kunna gå vidare med sin innovation. Avsikten var att 

vidareutveckla och marknadsföra ”Snabba Klipp” och få någon slags ersättning för den framåt 

i tiden som han uttryckte det. En rad frågeställningar uppstod dock under arbetet med att 

införa innovationen ”Snabba Klipp", bl.a. frågor om äganderätten till iden, klassificeringen av 

produkten, dvs. är det en medicinteknisk produkt eller inte, enligt Joakim Crafoord är det inte 

så, Heikki Teriö var av en annan uppfattning enligt honom. Joakim Crafoord fick hur som 

helst tips från SLL Innovation om att göra en egenutveckling av sin innovation och tog hjälp 

av dom.   

Intervjun med Joakim Crafoord blev den sista, sedan avbröt jag insamlingen av primärdata 

eftersom den insamlade informationen ansågs räcka för att ge svar på frågorna i den här 

uppsatsen. Tiden ägnades sedan i huvudsak åt analys av resultaten, även om en del 

analysarbete utförts vartefter intervjuerna forstskridit, men då i mindre omfattning.   
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2.7 Innovationerna i undersökningen  
Tre innovationer presenteras i den här undersökningen. Den första är undersköterskan Sonia 

Gustafssons uppfinning handskyddet ”Stick Stopp”. Det handlar alltså om en liten 

rännförsedd plastbricka som platsar i handflatan och hjälper förlossningspersonalen att inte 

sticka sig när de tar blodprov på de nyfödda barnens navelsträngar. Det är tänkt att den här 

produkten ska lanseras av företaget Mediaplast AB och så småningom internationellt. Under 

23 år har Sonia Gustafsson arbetat som undersköterska och barnsköterska, sedan 1999 inom 

förlossningsvården. Inom förlossningsvården tas det på varje nyfött barn ett navelsträngsprov. 

Provtagningen beskrivs som ett riskfyllt och stressigt moment. När barnet förlöses har 

förlossningspersonalen en halv minut på sig att ta provet som ger livsviktiga besked bland 

annat om eventuell syrebrist. Hittills har navelsträngen lagts i sköterskans handflata, men 

navelsträngen är väldigt hal, därför är det lätt att sticka sig själv som hon beskriver, och det 

har tydligen hänt henne ett flertal gånger. Senast det hände kunde det ha resulterat i en 

överförbar sjukdom, eftersom mamman bar på en smitta. Innovationen ”Stick Stop” reducerar 

alltså risken att sticka sig i handen vid provtagning av navelsträngen på nyfödda barn. Stick 

Stopp har testats på Södersjukhusets förlossningsavdelningar och nu väntar man på CE-

märkningen som garanterar att skyddet uppfyller EU:s krav innan engångsprodukten kan 

börja tillverkas och användas i större skala. Trots att ”Stick Stop” är en till synes enkel 

produkt hade troligtvis inte Sonia Gustafsson kunnat utveckla och marknadsföra den utan 

hjälp från SLL Innovations medicintekniker Saed Meheranrad och Olle Hillborg. De har 

hjälpt till med produktutveckling, test i miljö och undersökningar i patentdatabaser för att 

utesluta att något liknande redan finns på annat håll. SLL innovation tar också hand om 

processen med mönsterskydd, patent och CE-märkning samt den eventuella försäljningen.
44

 

Den andra innovationen har sitt ursprung från Joakim Sjögren Medicinsk Teknik och Urban 

Lindgren professor i ortopedisk kirurgi. Innovationen ifråga är ett riktinstrument för att utöva 

kapning av lårbenshalsen. Tidigare nämnd som ett instrument som kan användas för 

reoperation utav höftleder. Innovationen patentansöktes år 2009. En  ritning med en 

sammanfattande förklaring av funktionen skickades in till Patent och Registreringsverket 

tillsammans med patentansökan. Ritningen visas upp i figur 1 nedan, 

patentansökningsnummer 0003463-7, inskickad 2000-09-28.   
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Figur 1.visar riktinstrument för att utföra kapning av en lårbenshals.
45

 

Genom US-A-5, 578, 037 existerar en förut känd anordning i form av en mall för att kapa 

lårbenshalsen hos en patient som ska erhålla en protes med en artificiell höftledskula. 

Anordningen inbegriper ett skaft som förankras i märgkanalen hos patientens lårben. För att 

kunna erhålla en korrekt inställning av mallen är det nödvändigt att känna till avståndet, i 

lårbenets längdriktning, mellan lårbenshalsen övre och höftkulans centrum. Nämnda avstånd 

erhålls från en röntgenbild av patientens lårben, därmed inses direkt att det kan uppstå en 

felkälla, exempelvis på grund av otydliga röntgenbilder eller på grund av felavläsningar. En 

ytterligare brist som anordningen enligt US-A-5, 578, 037  avslöjar är att mallens 

rotationsorientering med avseende på lårbenets längdaxel ej är fastställd. Det kan få som följd 

att den kapade snittytan i lårbenet erhåller en sådan orientering att patienten får bestående 

men efter den utförda totalplastiken i höftleden. Ett primärt syfte med nya uppfinningen är att 

anvisa ett riktinstrument som åstadkommer en korrekt snittyta vid kapning av lårbenet och 

som dessutom är korrekt orienterad i förhållande till patientens höftledskula, vilken avlägsnas 
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i samband med kapning. Ett annat syfte med uppfinningen är att inställningen av instrumentet 

ska bli så korrekt som möjligt genom att riktinstrumentet, vid sin inställning, samverkar med 

de verkliga delarna i höftleden. Ytterligare ett syfte är att de i riktinstrumentet ingående 

delarna även ska ge information om vilken protesstorlek som behövs.
46

  Enligt uppgift från 

Joakim Sjögren Innovationskoordinator på SLL Innovation så infördes inte innovationen i 

realiteten utan stannade vid ritbordet och en föransökan hos PRV, men enligt Heikki Teriö 

(MT) används innovationen sporadiskt på Karolinska Universitetssjukhuset som 

egentillverkad medicinteknisk produkt får man anta. Uppgifterna är lite motstridiga. 

Den tredje innovationen som granskas i den här D-uppsatsen är, ”Snabba klipp”, vilket är ett 

enkelt klipp och klistra program för inmatning av text till RIS systemet (Radiological 

Information System) och används vid hanteringen av röntgenremisser. En 

ordbehandlingsfunktion skulle man kunna säga liknande MS Words urklippsfunktion med 

direkt tillämpning på RIS-systemet med urvalsknappar och med möjlighet att använda 

standardfraser vid ordinering av röntgenundersökningar. Det är min ungefärliga tolkning av 

programmet ”Snabba Klipp”. Heikki Teriö på Medicinsk Teknik beskriver programmet enligt 

följande, Joakim Crafoord har gjort en Java applikation som man kan använda tillsammans 

med olika journalsystem men just nu är det en tillämpning på RIS systemet. RIS har syftet att 

underlätta remisshanteringen när man går igenom remisser och bedömer vad det är för 

undersökning man ska göra. Man har då möjlighet att kvalitetssäkra inmatning av text i RIS-

systemet, så att det blir färre fel och färre iterationer. Tidigare kunde exempelvis 

röntgensköterskan börja undra, vad sjutton menar dom! så man undviker de fallgroparna. För 

ytterligare förklaring av ”Snabba Klipp”, se resultatdelen avsnitt 6.4 (fråga 3) intervjun med 

Biträdande Överläkare Joakim Crafoord Röntgenkliniken Solna.  

Det var lite kort information om de tre innovationerna, Stick Stop”, riktinstrument för kapning 

av en lårbenshals” och ”Snabba Klipp och vilka personer som är upphovsmän till dessa 

innovationer. Processerna kring införandet av de här tre innovationerna framkommer mer i 

detalj i intervjuavsnitten. Huvudsyftet i uppsatsen är att beskriva och analysera hur processen 

med införande av nya innovationer går till och undersökningsplatsen är Karolinska 

Universitetssjukhuset. Dessa tre innovationer utgör då mer exempel på hur införandet kan gå 

till. De här innovationerna med sina införandeprocesser ger information för att kunna besvara 

en del av frågeställningarna i uppsatsen, men inte alla frågor, vilket inte heller kan förväntas. 

                                                           
46

 Ibid. Lindgren Urban, Sjögren Joakim   



Metod 

38 
 

Istället bidrar informanterna med information som behövs för att kunna besvara de i uppsatsen 

ingående frågeställningarna som inte bara handlar om dessa tre innovationer.   Hur resultatet 

från  undersökningarna ska analyseras framkommer i nästa avsnitt, avseende fallstudien som 

forskningsmetod.  

2.8 Analysmetod 
Till skillnad från olika utformningar av frågeundersökningar, experiment, och historisk 

forskning har fallstudier inte låst sig vid några speciella metoder för insamling eller analys av 

information. Beslutet att inrikta sig på kvalitativa studier kommer sig av det faktum att man 

snarare inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. Genom att 

fokusera på en enda företeelse eller situation (fallet), strävar man med det angreppssättet efter 

att klarlägga viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen ifråga. Fyra 

grundläggande egenskaper är utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier nämligen att de 

är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. Att en fallstudie är partikularistisk 

betyder att den fokuserar på en viss, händelse, situation, företeelse eller person. Att 

slutprodukten i en fallundersökning är deskriptiv betyder att den företeelse som studeras är 

omfattande och tät, vilket innebär en fullständig och bokstavlig beskrivning av den händelse 

eller enhet som ingår i undersökningen. Uttrycket står också för en tolkning av innebörden av 

deskriptiva och demografiska data i termer av kulturella normer och regler, samhälleliga 

värderingar, djupt liggande attityder och uppfattningar. Att en fallstudie är heuristisk betyder 

att den förbättrar läsarens förståelse av företeelsen som studeras och kan skapa nya 

innebörder, vidga läsarens erfarenhet eller bekräfta det man redan visste eller trodde sig veta. 

Att en fallstudie är induktiv innebär att en fallstudie till största delen grundar sig på induktiva 

resonemang. Upptäckten av nya relationer och begrepp jämte ny förståelse, snarare än 

verifiering av på förhand specificerade hypoteser, är utmärkande för kvalitativa 

fallundersökningar.
47

  Slutprodukten av en fallstudie kan i första hand vara beskrivande, 

tolkande eller värderande. Beskrivande fallstudier  är ateoretiska, de är helt och hållet 

deskriptiva och rör sig i ett teoretiskt vakuum, vilket innebär att de är vare sig styrda av 

fastslagna eller antagna generaliseringar eller av en strävan att formulera allmängiltiga 

hypoteser. Trots det är de nyttiga, eftersom de förmedlar grundläggande information om olika 

pedagogiska områden som är förhållandevis outforskade. Tolkande fallstudier rymmer även 

de många beskrivningar. Informationen används för att utveckla begreppsliga kategorier eller 

för att belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar man ansett vara riktiga före 
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insamlingen av informationen. Teoretisk nivå och abstraktionsgrad i tolkande fallstudier kan 

sträcka sig från en antydan om samband mellan olika variabler till en färdig teori, 

analysmodellen är induktiv. På grund av det finns mer av analys i tolkande studier, kallar en 

del forskare dem för analytiska och analytiska fallstudier skiljer sig från renodlat deskriptiva 

undersökningar genom sin komplexitet, sitt djup och sin teoretiska inriktning. Värderande 

fallstudier omfattar beskrivning, förklaring och bedömning (värdering). Vissa fallstudier är 

rent deskriptiva men de flesta innehåller en kombination av beskrivning och tolkning eller 

beskrivning och värdering.
48

  

I den här uppsatsen använder jag mig av kombinationen beskrivning och tolkning vid  

analysen av data. Analys av resultatet från informanterna utförs i  två steg. I första steget 

analyseras varje persons svar vartefter frågorna ställs och när nya frågor uppkommer, vilket 

sker i resultatdelen direkt anslutning till texten. Informationen i resultatdelen analyseras och 

jämförs med framlagda teorier och modeller, men relativt sparsamt. I steg två, utförs en mer 

omfattande analys av informationen från resultatdelen jämfört med steg ett, vilket genomförs i 

analysdelen i uppsatsen och framlagda teorier används där. I analysdelen tolkas och 

analyseras informationen från resultatdelen och kommenteras ytterligare, ifråga om 

informanternas framlagda fakta, åsikter, kunskaper och erfarenheter av  innovationer. 

Avsikten i steg två av analysarbetet är att få fram motsatta åsikter mellan informanterna eller 

gemensamma åsikter. Men syftet är även att  upptäcka och se om det finns eventuella likheter 

i resultatet från den här undersökningen med andra undersökningar, teorier, modeller, 

hypoteser och uttalanden som den här uppsatsens teoriavsnitt eventuellt inte täcker. Resultatet 

från intervjuerna analyseras i sex stycken teman i analysdelen som valts med hänsyn till 

frågeställningarna.  

2.9 Inre Validitet  
Inre validitet handlar om frågan om i vilken grad resultatet stämmer överens med 

verkligheten. Mäter eller studerar forskaren verkligen det hon tror sig mäta? Resultatet av 

tolkningarna och analyserna är samtidigt rekonstruktioner av verkligheten, vilket måste tas 

med i bedömningen av validiteten. Det gäller för forskaren att visa att han eller hon har 

återgett dessa konstruktioner på ett riktigt sätt för att kunna bedöma validiteten eller 
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sanningshalten.
49

  Temat för den här uppsatsen är, ”Införande av nya innovationer och 

utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården” och platsen är Karolinska 

Universitetssjukhuset med några få avdelningar och kliniker. Fakta som återges i resultatdelen 

av informanterna vilka arbetar med införande av nya innovationer och/eller utmönstring av 

äldre teknologier får anses vara tillförlitlig. Informanterna är utvalda enligt urvalsmetoden 

icke sannolikhetsurval med hänsyn till deras specialistkunskaper och erfarenheter av 

innovationer för att ge en så korrekt information som möjligt. I en del frågor i undersökningen 

förekommer det ändå att de fakta som tillhandahålls av informanterna är otillräcklig för att 

kunna besvara frågorna på ett tillfredsställande sätt, vilket har upptäckts i efterhand. I de 

fallen har informationen kompletterats med uppgifter från sekundärdata. Det har då oftast 

handlat om rena faktauppgifter inte personliga bedömningar av fenomen.  Det som egentligen 

observeras i kvalitativ forskning är människors konstruktion av verkligheten, hur de upplever 

världen
50

. Det har jag försökt att göra genom att återge vad informanterna har sagt under 

intervjuerna så ordagrant som möjligt i frågeundersökningarna, deras perspektiv av 

verkligheten ska träda fram. Jag har använt mig av triangulering till viss del, dvs. använt flera 

informationskällor och metoder för att bekräfta resultatet som efterhand visat sig
51

. Det rör sig 

dels om yttre källor (sekundärdata) och dels om fakta från informanterna, flera av dom uppger 

samma sak, exempelvis frågor om regelverk som styr införandet av nya innovationer eller 

frågor gällande processen med äldre teknologier som mönstras ut. Den kvalitative forskaren är 

mer intresserad av perspektiv snarare än av sanningen i sig
52

.  

2.10 Reliabilitet 

Reliabilitet talar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas. Kommer undersökningen 

att ge samma resultat om den upprepas? Inom samhällsforskningen är reliabiliteten ett 

problematiskt begrepp, eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt.
53

  Det 

gäller även för den här undersökningen. Förhållandena för att utföra intervjuer skiljer sig åt 

mellan varje intervjutillfälle. Jag menar då yttre påverkan av intervjusituationen som kan 

påverka resultatet, exempelvis typ av intervjulokal med högst varierande miljö, deltagarnas 

humör, faktumet att  inte ens exakt samma frågor ställs vid varje intervju, inräknat de 

efterföljande frågor som alltid infinner sig. 
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Kvalitativ forskning eftersträvar inte att isolera lagar för människans beteende utan försöker 

snarare att beskriva och förklara världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar 

den
54

. Deltagarna i den här undersökningen beskriver införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården ur sitt perspektiv och/eller utmönstringen av äldre teknologier. Andra 

personer inblandade i de processerna som inte har blivit intervjuade kan ha helt andra åsikter. 

Det vet man ingenting om, eftersom de inte har blivit intervjuade. Guba & Lincoln menar att 

reliabilitet och validitet är oupplösligen förenade med varandra under forskningens gång. De 

argumenterar för att man ska bekymra sig mer för den inre validiteten än reliabiliteten, 

eftersom det är omöjligt att ha en inre validitet utan reliabilitet. En stärkning av den inre 

validiteten kommer att innebära att även reliabiliteten ökar. Resultaten räknas som mer valida 

av somliga, om upprepade observationer leder till samma slutsatser, antingen i samma 

undersökning eller i helt nya undersökningar.
55

  Validiteten för resultatet i den här 

undersökningen visar generellt att teorierna som framförs i teoriavsnitten även gäller för den 

här undersökningen, tillförlitligheten förstärks snarare. 

2.11 Extern validitet 
Extern eller yttre valididet innebär i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning 

är tillämplig även i andra situationer än den undersökta, dvs. hur generaliserbara resultaten är 

från en viss undersökning
56

. Resultatet i den här undersökningen införande av nya 

innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården är 

generaliserbart på så sätt att processerna med införande av nya innovationer och utmönstring 

av äldre teknologier är företeelser som inte bara sker inom sjukhusvärlden alltså inom hälso- 

och sjukvården, utan även inom andra organisationsformer. Generaliserbarheten skulle då 

kunna gälla för de faktorer som inte är specifika för just ett sjukhus. Det skulle kunna vara 

sociala faktorer i ett socialt system exempelvis, se slutsatser avsnitt 8 och slutdiskussion 

avsnitt 9. De teorier som presenteras i avsnitt 3 är inte enbart teorier avsedda för att tillämpa 

inom sjukhussfären, utan även i andra sammanhang där innovationer är inblandade. Kerstin 

Robacks IDD-modell t.ex., där uppger hon just att  modellen kan användas i andra situationer 

vid framtagande, spridning och implementering av innovationer. Resultatet i den här 

undersökningen är troligtvis mest jämförbar med sjukhus i Sverige av liknande slag, dvs. 

andra universitetssjukhus där förhållandena kan likna de på Karolinska Universitetssjukhuset.
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3. Teorier om innovationer  
Tre teorier om innovationer finns med i teoriavsnittet. Den första teorin handlar om 

innovations och utvecklingsprocessen, beskriven av en känd amerikan inom området, Everett 

M Rogers i boken ”Diffusion of Innovations” (2003). Den andra teorin i teoriavsnittet 

benämner Everett M Rogers fyra huvudelement vid utspridningen av innovationer. Den tredje 

teorin är egentligen en modell utarbetad av Kerstin Roback vid Linköpings Universitet. Den 

benämns IDD-modellen vilket står för Invention Diffusion Deployment. Målet med IDD-

modellen är att ge en sammanfattande bild av innovationsprocessen och tillhandahålla en 

teoretisk modell som kan användas för att studera och påverka vägen för medicintekniska 

innovationer in i hälsovårdens praktik. 

3.1 Innovations och utvecklingsprocessen  
Innovations och utvecklingsprocessen består av alla beslut, aktiviteter och deras inverkan som 

inträffar från  igenkännandet av ett behov eller problem, genom forskning, utveckling och 

kommersialisering av en innovation, genom utspridning och upptagande av innovationen av 

användarna, till konsekvenserna av innovationen.
57

  Processen uppvisar sex delsteg som 

inträffar i en linjär sekvens. Ibland inträffar inte vissa steg eller den exakta ordningen för 

stegen kan vara förändrade men grundsynen gällande delstegen i innovations och 

utvecklingsprocessen är användbar för att förstå hur innovationsprocessen drivs framåt:
58

 

A) Igenkänning av ett problem eller behov  

Innovations och utvecklingsprocessen börjar ofta med igenkännandet av ett problem eller ett 

behov som stimulerar forskning och utvecklingsaktiviteter designade att skapa en innovation 

för att lösa ett problem eller behov. I en del fall försöker forskarna varsebli framtida problem 

och startar upp forskning för att hitta en lösning. 

B) Grundläggande och tillämpad forskning  

De flesta teknologiska innovationerna har sitt ursprung från vetenskaplig forskning även om 

innovationerna ofta är ett resultat från samspelet mellan vetenskapliga metoder och praktiska 

problem. Kunskapsbasen för en teknologi kommer därmed ofta från grundforskningen, 

beskriven som grundläggande undersökningar för framdrift av vetenskapen som i sig inte har 

ett speciellt mål av att tillämpa den framtagna kunskapen till praktiska problem. I motsats till 
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grundforskning består tillämpad forskning av vetenskapliga undersökningar som är avsedda 

att lösa praktiska problem. Ett sätt att mäta framgången med forskningen är om den leder till 

ett patent eller inte. Många gånger är det i själva verket slumpen som leder fram till en ny 

uppfinning eller innovation, exempelvis Flemmings upptäckt av penicillin.
59

 En undersökning 

utförd av Professor Eric Von Hippel visade att innovations och utvecklingsprocessen inte bara 

är tillägnat tillverkarna som utvecklar, tillverkar och sedan säljer produkterna utan även 

ledande användare har behov av innovationer och ligger långt framme på den allmänna 

marknaden, de har stor betydelse i innovations- och beslutsprocessen. Det förekommer att en 

ledande användare utvecklar en innovation och övertalar sedan ett tillverkande företag att 

producera och sälja innovationen efter att den ledande användaren skapat en prototyp av den 

nya produkten.
60

  

C) Utveckling 

Forskningen föregår alltid utvecklingen. Utvecklingen av en innovation är processen med 

formgivningen av den nya iden som förväntas möta behoven hos de potentiella upptagarna av 

innovationen. Utvecklarna av den nya iden måste kunna förutse de problem som kommer att 

uppstå för andra individer och eller andra organisationer som kommer att bli de slutliga 

införarna av innovationen. Informationsutbytet kring en ny teknologisk innovation är en 

central komponent som påverkar innovations- och utvecklingsprocessen. Personer inblandade 

i forsknings- och utvecklingsprocessen lägger ner en hel del tid och ansträngning både på att 

skaffa information och använda informationen i utvecklingsprocessen. Ansträngningar görs 

för att få fram data om innovationens prestanda, ingående material och komponenter, 

konkurrenternas innovationer, förekomsten av existerande patent i förhållande till den nya 

innovationen och politiska beslut som kan komma att påverka den nya innovationen m.m.
61

  

D) Kommersialisering 

Kommersialisering är produktionen, tillverkningen, förpackningen, marknadsföringen och 

distributionen av produktinnovationen och slutligen försäljningen på en marknadsplats. Alla 

innovationer kommer dock inte från forskning och utveckling de kanske härrör från 

yrkeserfarenheter när yrkeserfarna söker nya lösningar på sina problem.
62
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E) Utspridning och upptagande 

Ett av de mest nödvändiga valen i hela den kommunikationsutvecklande processen är beslutet 

att börja sprida en innovation till potentiella upptagare. Vanligtvis existerar det ett tryck att 

godkänna en innovation för utspridning så fort som möjligt, speciellt när behovet eller de 

sociala problem som innovationen försöker lösa har hög prioritet. En förändringsorganisations 

rykte och trovärdighet måste samtidigt med tanke på deras kunder, stödja endast 

rekommenderade innovationer som kommer att få fördelaktiga konsekvenser för 

upptagarna.
63

 

F) Konsekvenser  

Den slutliga fasen i innovationsbeslutprocessen är konsekvenserna av en innovation, 

definierat som de förändringar vilka inträffar för en individ eller ett socialt system som ett 

resultat av upptagandet av en innovation eller förkastandet av en innovation.
64

 

3.2 Fyra huvudelement vid utspridningen av innovationer  
Everett M Rogers menar att det finns fyra huvudelement vid utspridningen av innovationer 

och där utspridningen av innovationer är en process genom vilken en  innovation  

kommuniceras ut via speciella kanaler över tiden bland medlemmarna i ett socialt system. De 

fyra elementen innovation, kommunikationskanaler, tid, socialt system går att identifiera i alla 

forskningsstudier, kampanjer eller program kring spridning av innovationer;
65

 

(1) Innovationen 

Det går inte att ta för givet att spridningen och upptagandet av innovationer alltid är 

önskvärda. En del innovationer är antingen skadliga eller oekonomiska för en enskild individ 

eller hela det sociala systemet och en innovation kan dessutom gynna en individ eller 

organisation men samtidigt konkurrera ut andra. Ofta uppträder innovationer i form av 

teknologiska kluster. Ett teknologiskt kluster består av en eller flera särskiljbara element av 

teknologier som betraktas som mycket nära sammanflätade, exempelvis; datorutrustning och 

program för datajournaler inom hälso- och sjukvården. Tidigare forskning om spridning av 

innovationer uppvisade i allmänhet att varje innovation var oberoende av tidigare 
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innovationer. Det betraktas numera som en stark förenkling och ett tveksamt antagande av 

spridningsprocessen. I verkligheten är innovationer som sprids ut vid ungefär samma tidpunkt 

i ett system beroende av varandra.
66

 Egenskaperna hos en innovation uppfattade från ett 

kundperspektiv hjälper att förklara de olika graderna av upptagande. Här nämner Everett M 

Rogers 5 egenskaper kopplade till upptagandet eller införandet av innovationer: 

1. Relativ fördel, handlar om i vilken grad en innovation anses vara bättre än den tidigare som 

den ersätter. Graden i den relativa fördelen ska kunna mätas i ekonomiska termer, men sociala 

prestigefaktorer som tillfredställelse och bekvämlighet är också viktiga faktorer. Det spelar 

inte så stor roll om innovationen har en objektiv fördel, det som spelar roll är hur individen 

uppfattar innovationen som fördelaktig. Om den relativa fördelen ökar för en innovation 

medför det både snabbare och högre grad av upptagande. 

2. Kompatibilitet, är i vilken grad en innovation uppfattas som förenlig med tidigare 

erfarenheter, existerande värderingar och behoven som finns hos de upptagande individerna. 

En innovation som är inkompatibel med normer och värderingar i ett socialt system kommer 

inte att upptas så snabbt som en innovation som är kompatibel. Upptagandet av en 

inkompatibel innovation kräver ofta ett tidigare införlivande av ett nytt värderingssystem och 

det kan vara en ganska långsam och utdragen process.  

3. Komplexitet, är i vilken grad en innovation uppfattas som svår att använda och förstå. En 

del innovationer går att förstå relativt snabbt för de flesta i samhället medan andra är mer 

komplicerade och tas upp långsamt. Nyare idéer som är lättare att förstå tas emot snabbare än 

innovationer som kräver att mottagaren måste lära sig och utveckla ny skicklighet och 

förståelse.  

4. Testbarhet, är i vilken grad en innovation kan prövas genom experiment och om det finns 

några begränsningar för tester. Nya idéer som dessutom kan testas med hjälp av 

avbetalningsplaner kommer i allmänhet att upptas snabbare än de som inte är möjliga att dela 

upp för betalning. En innovation som är testbar utgör mindre osäkerhet för individen som 

överväger att införa den eftersom det är möjligt att lära sig att använda innovationen under 

tiden.  

5. Observerbarhet, är i vilken grad resultatet av en innovation blir synbar för andra. Ju lättare 

det är för individerna att se ett positivt resultat av en innovation desto större blir sannolikheten 
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att den kommer att införas. Ett sådant synliggörande stimulerar vetenskapliga diskussioner 

eftersom vänner, bekanta, arbetskamrater och grannar m.fl. ofta efterfrågar utvärderande 

information om innovationen.
67

 

Innovationer som uppfattas ha större relativ fördel, kompabilitet, testbarhet, observerbarhet 

och mindre komplexitet av de individuella användarna kommer att tas upp snabbare än andra 

innovationer. Senare forskning visar att de här fem kvalitéerna är de viktigaste egenskaperna 

när det gäller att förklara upptagandet av en innovation. Ett annat begrepp som forskare 

började studera i början på 1970-talet var återuppfinningen av en innovation, definierad som 

den grad vilken en innovation förändras. Modifieringen eller förändringen av innovationen 

sker då under införandeprocessen och implementeringsprocessen vid ett eller flera tillfällen.
68

 

(2) Kommunikationskanaler  

Grundläggande för utspridningsprocessen är informationsutbytet genom vilken en individ 

kommunicerar ut en ny ide till en eller flera individer. Vid dess mest elementära form 

innefattar processen en innovation, en individ eller en avdelning för upptagande av 

innovationen som har kunskap om eller har erfarenhet av att använda innovationen och andra 

individer eller enheter som ännu inte har kunskaper eller erfarenheter av innovationen och en 

kommunikationskanal som förbinder de två enheterna. En kommunikationskanal är medlen 

genom vilken meddelandena tar sig fram från en individ till nästa. Everett M Rogers hävdar 

vidare att relationen mellan parterna är viktigt vid överföringen av information gällande en ny 

innovation. Massmediala kanaler är vanligtvis det snabbaste och effektivaste medlet att 

informera allmänheten om en ny innovation, dvs. skapa en medveten kunskap. Personliga och 

ömsesidiga relationer är å andra sidan mer effektivt ifråga om att övertyga en individ att 

acceptera nya idéer, speciellt om relationen kopplar ihop två eller fler individer som har 

liknande socioekonomisk status. Utspridningen av innovationer är i hög grad en social process 

som involverar ömsesidiga relationer.
69

 

(3) Tid 

Tiden är det tredje elementet i utspridningsprocessen. Mycket annan beteendevetenskaplig 

forskning är tidlös i den betydelsen att tidsdimensionen helt enkelt försummas eller inte spelar 

någon roll. Inkluderandet av tid som en variabel i forskningen om spridning av innovationer 

är en av dess styrkor, men mätningen av tidsdimensionen kan vara utsatt för kritik. 
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Tidsdimensionen anses hur som helst vara involverad i processen med utspridning av 

innovationer, vilket i sin tur påverkar beslutsprocessen. Innovationsbeslutprocessen är 

processen som en individ eller andra beslutsfattande enheter går igenom, från första 

kunskapen om innovationen till skapandet av en attityd gentemot innovationen till beslutet om 

att införa eller förkasta innovationen, till implementeringen och användningen av den nya 

iden och till sist bekräftelse av beslutet. Det går att kategorisera fem huvudsteg i 

innovationsbeslutsprocessen, kunskap → övertygelse →  beslut → implementering →  

bekräftelse.
70

 Innovationsbeslutsprocessen handlar om informationssökning och 

informationsprocessaktiviteter vid vilken en individ erhåller information för att gradvis så 

småningom minska osäkerheten kring en innovation. Innovationsbeslutprocessen kan ta upp 

till ett par år i värsta fall, men den kan gå snabbare beroende på de involverade personerna. 

Många innovationsbeslut tas av organisationer, samhällen eller andra typer av upptagande 

enheter snarare än enskilda individer och när beslut skall tas av många inblandade aktörer blir 

beslutsprocessen av naturliga skäl mer komplicerad, därför blir tiden en viktig dimension i 

innovationsbeslutsprocessen.
71

  

(4) Socialt system  

Ett socialt system definieras som en uppsättning av samverkande enheter vilka är engagerade i 

samfälld problemlösning för att uppnå ett gemensamt mål. Medlemmarna av enheterna i ett 

socialt system kan vara individer, organisationer, informella grupper, och eller undersystem, 

systemet kan exempelvis bestå av läkarkåren på ett sjukhus. Den mest innovativa medlemmen 

i ett socialt system betraktas ofta som avvikande och tillskrivs ofta en status av låg 

trovärdighet av den genomsnittlige kollegan. Den enskildes roll i utspridningen blir därför 

väldigt begränsad, det blir därför svårt att få gehör för den egna iden och att övertyga andra 

om idens förträfflighet.
72  Det sociala systemet har en påtaglig inverkan vid spridningen av 

nya idéer. Innovationerna kan antingen tas upp eller förkastas, (A) av en enskild person i ett 

system eller (B) av ett fullständigt socialt system som kan besluta om upptagande av 

innovationen via ett kollektivt beslut eller (C) via ett myndighetsbeslut.
73

 De här tre 

beslutssätten kopplade till innovationer sträcker sig från enskilda beslut där den enskilda 

individen har nästan fullständigt ansvar för beslutet att införa innovationen, via kollektiva 

beslut där den enskilda individen har något mindre inflytande ifråga om beslutet som tas om 
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innovationens införande, till myndighetsbeslut där de enskilda individerna inte har något 

inflytande på beslutet att införa innovationen. Kollektiva beslut och myndighetsbeslut 

inträffar i högre omfattning än individuella/valfria beslut i de flesta organisationer som t.ex. 

fabriker, skolor eller statliga organisationer i jämförelse med andra områden som jordbruk och 

konsumentmarknaden.
74

  

3.3 IDD-modellen  
Den föreslagna modellen för innovation är en konceptualisering av innovation som en  

integrerad process och en teknologisk förändring som den slutgiltiga konsekvensen för den 

här processen. I IDD-modellen (Invention, Diffusion and Deployment) framträder  

huvudelementen uppfinning,  utspridning och implementering, (grundiden följer med alla tre 

stegen).  Teknologisk förändring kommer bara att inträffa om alla tre elementen är 

närvarande, se figur 2 nedan. Alla aktiviteter som är inblandade i den här 

innovationsprocessen utspelar sig i domäner sammankopplade till dessa tre element. Modellen 

har tagits fram med avsikten att förklara medicintekniska innovationer i ett organisatoriskt 

sammanhang. IDD-modellen är generell och kan tillämpas på andra hälsovårdsteknologier/ 

hälsovårdsinnovationer inom hälsovården avsedda för enskilda införare, egen vård, 

rehabilitering och hälsofrämjande insatser.
75

 

 

Figure 2. The IDD model of innovation, källa Kerstin Roback.
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Det linjära sambandet i processen är medvetet överdrivet i framställningen mest av praktiska 

skäl, med antagandet att för den verkliga processen rör sig centrum för aktiviteterna fram och 

tillbaks mellan domänerna.
77

  

3.4 Processen, en översikt av IDD-modellen  
Teknologisk förändring är resultatet av innovationsaktiviteter, vilka kan sorteras in under tre 

huvudsakliga domäner: uppfinning, utspridning och implementering. Aktiviteterna i de här tre 

domänerna är stegvisa men överlappande. Händelser i en domän kan även påverka händelser 

senare i en annan domän. Aktörerna är individer eller kollektiva enheter som får saker att 

hända. Underlättande och hindrande faktorer är de faktorer som inverkar på processen. 

Konsekvenser är effekten av förändrad praxis och underliggande processer som leder till 

teknologisk förändring. Aktörer, hindrande och underlättande faktorer och konsekvenser 

presenteras i  bilagorna, Table 1-3.
78

 

Uppfinningsdomänen 

Inledningen av processen sker i uppfinningsdomänen. Det första inledande steget i den här 

processen är en upptäckt som kan vara av två slag: en upptäckt av en möjlighet att göra 

någonting som inte var möjligt tidigare eller en upptäckt av ett behov. Möjlighetsupptäckten 

är resultatet av ackumulerad kunskap med hjälp av grund- och tillämpad forskning (episteme) 

eller med hjälp av praktisk erfarenhet, konst (techne) och hantverk, (teknologi-push). 

Behovsupptäckten är kopplad till demand-pull. Det är resultatet av ett uppfattat 

prestationsgap, en uppfattad otillräcklighet, eller helt enkelt en önskan av förändring. 

Upptäckaren är aktören som upptäcker möjligheter eller behov, han eller hon kan också vara 

en uppfinnare, men det är ofta i mötet mellan upptäckaren och en uppfinnare som 

innovationer blir påkomna.
79

 En uppfinning är en ny lösning, apparat, metod, ide eller nytt 

material. En uppfinning är i sitt ursprung sällan användbar för många. Det är vid den 

tidpunkten utvecklaren kommer in. Utvecklaren förändrar uppfinningens (frö, ide) till en 

innovation, redo att spridas ut i ett system för potentiella införare av innovationen. Både 

uppfinning och utveckling blir påverkade av ekonomiska, organisatoriska och rättsliga 

faktorer (regelverk) vilka bestämmer ramarna för vad som är möjligt att göra. Betalaren 

(investeraren) står för de finansiella möjligheterna. I början av processen kan betalaren vara 

ett forskningsbeviljat program eller ett universitet och senare är betalaren ett tillverkande 
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företag. Organisatören försäkrar sig om att resurser finns på plats i tid så att uppfinnare och 

utvecklare kan arbeta med den nya iden. Den här aktören skulle kunna vara en företrädare 

från ett universitet, ett företag eller till och med en familj, i när uppfinningsaktiviteter äger 

rum i det privata. Tillsynsmyndigheterna är vanligtvis lagstiftande organ, statliga myndigheter 

och andra myndigheter som bygger upp de regelmässiga strukturerna för att försäkra sig om 

att nytillkomna innovationer passar in i samhällets normer, exempelvis normer gällande 

effektivitet och säkerhet. Bestämmelserna som ålagts av myndigheterna återspeglar ofta andra 

mindre formaliserade normer, som moral och etik. I IDD-modellen är normer och värderingar 

inkluderade tillsammans med regelverken eftersom de ibland har en lika stark effekt på 

innovationen som regelverken i sig. På den interna arenan kan tillsynsmyndigheten vara en 

person i en nyckelposition inom en organisation eller en organisatorisk enhet som 

upprätthåller normer och värderingar i hans eller hennes organisation.
80

  

Utspridningsdomänen 

I utspridningsdomänen kommer innovationen att spridas ut till införarna av innovationen, 

utanför uppfinnarnas och utvecklarnas omedelbara miljö.  Producenten kommer att betraktas 

som en organisatör i hela innovationsprocessen i de fall denne har tagit till sig innovationen 

och ansvarar för tillverkningen. Producenten ser då till att innovationen är på plats eller helt 

enkelt tillgänglig vid upptagandet. I den här domänen blir den potentiella införaren av 

innovationen medveten om innovationen och bildar en attityd för eller emot den och beslutar 

om att införa den eller förkasta den. Medvetenheten hos införarna av innovationen blir för det 

mesta påverkad av en förändringsagent eller en gatekeeper. Förändringsagenten arbetar med 

uppdrag från en förändringsorganisation och det skulle kunna vara en tillverkare eller en 

annan enhet som har ett intresse av att sprida ut innovationen i stor omfattning. Han eller hon 

kan ha en rad olika professionella och/ eller sociala funktioner. Personen kan exempelvis vara 

en försäljningsrepresentant eller varför inte en politiker som försöker sprida sina åsikter. 

Uppgiften är att försöka övertyga potentiella införare att verkligen införa innovationen och 

sedan fortsätta att använda den. För att lyckas med den uppgiften försöker 

förändringsagenterna ofta att identifiera opinionsledarna och få dom att ta till sig innovationen 

först. Opinionsledarna är personer eller upptagande enheter/avdelningar, vilka har påtagligt 

inflytande och vars metoder lätt kan imiteras av andra enheter eller individer.
81

 Gatekeepern 

arbetar på uppdrag av systemet med de potentiella införarna av nya innovationer och  letar 
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efter användbara idéer, metoder och produkter. Han eller hon håller utkik efter förändringar i 

värdering och efterfrågan. Information bearbetas och utvärderas och överförs slutligen till 

andra medlemmar i samhället eller till hans eller hennes kamrater. Gatekeepern överför valda 

delar av informationen på det sätt som han eller hon tror kommer att gynna samhället eller 

organisationen och därmed kan gatekeepern förespråka eller i förekommande fall motsätta sig 

en innovation.
82

  

Betalarens roll i utspridningsdomänen är bara relevant för produkter eller service, inte för 

exempelvis politiska idéer eller vårdmetoder. Betalaren i utspridningsdomänen är ofta 

införarna själva av innovationen men beträffande just hälsovårdsteknologier så finns det en 

rad varierande  betalningssystem. Någon måste tycka att det är värt besväret att betala för den 

möjliga nyttan av en innovation och utan betalaren blir det ingen utspridning av 

medicintekniska produkter.
83

 

Organisatörernas och tillsynsmyndigheternas roller i utspridningsdomänen är liknande deras 

roller i uppfinningsdomänen. Organisatören möjliggör utspridningen genom att försäkra sig 

om att resurserna finns på plats och tillsynsmyndigheterna sätter gränser för vad, och hur 

mycket som får tas in i systemet. Betalaren,  organisatören och tillsynsmyndigheten kan bli 

påverkad till viss del av en champion, vilken är en person som visar intresse för en speciell 

innovation och underlättar dess spridning genom att utöva sitt inflytande på andra aktörer. 

Hur som helst är det inte förrän innovationen börjar spridas ut som användbarheten visar sig 

för införarna av innovationen, när den blir testad i verkligheten. Anpassningar kan behövas 

för att förbättra användbarheten och som en följd av det har utvecklaren av innovationen en 

viktig roll igen. Vanligt förekommande är att det inte är samma person som tidigare, 

utvecklaren byts ut. Ofta är det införaren av en innovation som gör små justeringar eller 

införaren och utvecklaren och den först inblandade utvecklaren tillsammans som kommer 

fram till en gemensam lösning. Det kan hända att införaren och utvecklaren av en innovation 

förbättrar användbarheten för en innovation genom att utvidga dess användningsområde.
84

 

Implementeringsdomänen 

I implementeringsdomänen, integreras innovationen tillsammans med införarnas rutiner. 

Driftsättningen innefattar både framgångsrik implementering och förstärkning av 

införandebeslut från andra införare.  Betalare, organisatörer och tillsynsmyndigheter utövar 
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alla påverkan i den här domänen. De kan hindra eller underlätta en framgångsrik 

implementering. Många förändringsagenter drar tillbaka sina styrkor när utspridningen börjar 

på att avta men förändringsagentens ansträngning är viktig vid såväl utspridningsdomänen 

som implementeringsdomänen, införarna behöver nämligen stöd med att lära sig det nya 

praktiska användandet av innovationen. Implementeringsfasen ger dessutom tillfällen för 

förändringsagenten att skapa relationer av tillit hos de personer  som arbetar med 

innovationen och det kan vara användbart senare i utspridningsprocessen. Implementeringen 

av en innovation har större chans att lyckas om förändringsagenternas aktiviteter fortsätter 

hela tiden och om det skulle inträffa att det förekommer oönskade organisatoriska eller 

regelmässiga strukturer kan en champion för innovationer vara användbar. Utvecklaren har 

här också en roll eftersom nytta och användning i ren rutin inte är riktigt samma sak och 

ytterligare anpassningar kanske är nödvändiga för att erhålla full integration av en 

innovation.
85

 

Mätning av innovationernas  utspridning  

Det finns fyra sätt att mäta spridningen för innovationer som kan användas tillsammans med 

den här modellen: omfattning, kvantitet, hastighet och sannolikhet. Omfattningen är det 

faktiska geografiska (rumsliga) måttet på spridningen av innovationen till införarna. 

Kvantiteten är utnyttjandegraden som talar om hur mycket eller hur ofta innovationen 

används. Hastigheten kan mätas i tiden det tar från en punkt till en annan i modellen, 

exempelvis från marknadsintroduktion tills 60 procent av den uppskattade målpopulationen 

har infört innovationen, eller varför inte tiden för hela processen från första upptäckten av ett 

behov till rutinanvändning av innovationen som tillfredsställer behovet. Med sannolikhet 

menas sannolikheten att innovationen blir färdigutvecklad, om den kommer att spridas ut i 

någon grad, eller tjäna till nytta i någon grad eller med vilken hastighet det kommer att ske. 

Mätningen är hur som helst en grannlaga uppgift, vilket alltid kräver skarpa avgränsningar av 

målen för mätningen.  

En innovation är inte en bestämd kropp som är lätt att definiera och det är inte heller 

målgruppen för potentiella införare av innovationen.
86

 Innovationer genomgår förändringar 

under utspridnings- och implementeringsstegen och populationen med potentiella införare 

kanske växer i takt med innovationens användbarhet, vilket gör att användningsområdet och 
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antalet användare inte är statisk.
87

  Ett annat uppmärksammat problem är att avgöra när 

modifieringar endast blir modifieringar eller faktiskt blir nya innovationer som då borde bli 

betraktade att inneha separata innovationsprocesser. De faktorer som påverkar utspridningen 

och bestämmer innovationens omfattning, kvantitet, hastighet och sannolikhet, betecknas 

underlättande faktorer och hindrande faktorer, se table 2 i bilagan. De olika aktörerna med 

sina speciella handlingar och egenskaper utgör innovationsmiljön, konsekvensen av det är att 

det inte finns några separata miljöfaktorer i IDD-modellen. Det finns därför underlättande 

faktorer och hindrande faktorer som inte fullständigt bestäms av aktörernas handlingar och 

egenskaper, t.ex. behov och relativ fördel för en innovation.
88

 

Konsekvenser av innovationer 

En annan viktig del i IDD-modellen är konsekvenserna av innovationsaktiviteterna, som 

syftar till att framkalla reflektioner om den undersökta innovationen har blivit bra eller dålig, 

en slags utvärdering av den övervägande nyttan av innovationen i ett historiskt perspektiv. 

Alla handlingar som initierar eller bibehåller en innovationsprocess får konsekvenser för 

aktörerna och för andra individer eller organisatoriska enheter innanför det sociala systemet 

och ibland utanför det. Konsekvenserna inträffar i alla stegen av innovationsprocessen och de 

påverkar aktörerna och senare händelser i processen. Konsekvenserna av en 

innovationsprocess kan bestämma spåren för efterföljande innovationer så att en teknologisk 

förändring kommer att åtföljas av en annan i en skenbart oavbruten kedja.
89
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4. Definitioner och begrepp  
I avsnittet framförs definitioner och begrepp ifråga om temat för uppsatsen ”införande av nya 

innovationer och utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården”. Områden 

som behandlas är spridningsprocessen för innovationer som delas upp i flera faser, 

innovationsbegreppet med flertalet tolkningar, precisering av ordet utmönstring, 

teknologibegreppet med flertalet betydelser genom åren och definitionen av medicinteknisk 

produkt enligt lag. I slutet av avsnittet nämns  världsberömda svenska uppfinningar inom 

uppsatsens område och betydelsen av informationsteknologin idag.   

4.1 Adoptions- och implementeringsfasen för innovationer och teknologier 
Spridningsprocessen är vanligtvis den sista fasen på en ofta lång utvecklingsprocess för en ny 

teknologi/innovation. Den brukar delas upp i två delar, dels adoptionen (beslut om 

upptagande) då organisationen eller individen tar till sig teknologin/innovationen och dels 

integreringen, (implementeringen) i det rutinmässiga  arbetet. Adoptionsfasen omfattar tiden 

från att någon får kännedom om teknologin/innovationen och att intresse väcks till dess att ett 

införandebeslut kommer till stånd. För en stor investering kan den fasen sträcka sig över flera 

år men i andra sammanhang kan tiden vara avsevärt kortare. Själva beslutet att genomföra en 

investering eller acceptera en ny teknologi/innovation följs sedan av en mängd beslut, om hur 

och när och på vilket sätt teknologin/innovationen ska utnyttjas. Vanligtvis krävs det också 

insatser för att implementera det som beslutats exempelvis omorganisering, utbildning och 

uppföljning av användningen av den nya teknologin eller innovationen, se även avsnitt 3.2 tid 

(3) för innovationsbeslutsprocessen.
90

  

4.2 Innovation 
En innovation kan definieras som det avsiktliga införandet och tillämpningen inom en roll, en 

grupp eller en organisation av idéer, processer, produkter eller procedurer, ny för den 

relevanta gruppen för upptagande (adoption), designad för att i märkbar grad tjäna som nytta 

för gruppen, individen eller samhället i sin helhet
91

. Definitionen är utbrett accepterad bland 

forskarna inom fältet, eftersom den fångar upp de viktigaste egenskaperna för en innovation; 
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ett nyhetsvärde, en tillämpningsdel och en avsedd fördel. I linje med den definitionen så är 

innovationer inom hälsovårdsorganisationerna typiskt sett en ny tjänst, nya arbetssätt och/eller 

nya teknologier.
92

  Ur patientens synpunkt är de avsedda fördelarna antingen förbättrad hälsa 

eller minskat lidande beroende på sjukdom eller skada
93

. The Advisory Committee on 

Measuring Innovation in the 21st Century Economy definierar innovationer som designen, 

uppfinningen, utvecklingen och/ eller implementeringen av nya förändrade produkter, 

tjänster, processer, system, organisatoriska strukturer eller affärsmodeller med syftet att skapa 

nya värden för konsumenter och ekonomisk avkastning till företag.
94

  

Ytterligare en variant på vad en innovation är kommer från UNESCO Institute for Statistics, 

(2005). En innovation är implementeringen av en ny märkbart förbättrad produkt (vara eller 

tjänst), eller process, en ny marknadsföringsmetod, eller en ny organisationsmetod i 

affärspraxis, arbetsplatsorganisering eller externa relationer. UNESCO Institute for Statistics 

gör skillnad på fyra typer av innovationer:
95

 

1. Produktinnovation, införandet av en vara eller tjänst som är ny eller signifikant förbättrad 

med hänsyn till dess egenskaper eller dess avsedda användning, vilket innefattar avsevärda 

förbättringar i tekniska specifikationer, komponenter eller material, ingående mjukvara, 

användarvänlighet eller andra funktionsegenskaper.  

2. Processinnovation, implementeringen av en ny eller signifikant förbättrad produktion eller 

leveransmetod, vilket då omfattar avsevärda förändringar i tekniker, utrustning och/eller  

mjukvara.   
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3. Marknadsföringsinnovation är implementeringen av en ny marknadsföringsmetod 

innefattande avsevärda förändringar i produktdesign eller förpackning, produktplacering, 

produktens marknadsföring eller prissättning.  

4. Organisatorisk innovation/förnyelse är genomförandet av en ny organisatorisk metod i 

företagets affärspraxis, arbetsplatsorganisation eller externa relationer.
96

  

En kortare variant av begreppet innovation ges av Roger M Everett tidigare nämnd i 

teoridelen. Han återger att en innovation kan definieras som en ide, metod eller  produkt som 

uppfattas som ny för en avdelning eller individ med avsikt att införa en innovation.  

4.3 Utmönstring  
Om man gör en sökning av ordet utmönstring på internet med sökmotorn Google blir det inte 

många träffar. Några sidor förklarar ordet utmönstring. Den bästa översättningen i 

sammanhanget med utmönstring av äldre teknologier är troligtvis ordet ”utrangering”, andra 

möjliga förslag är underkännande och tillbakavisning.
97

  Inom hälso- och sjukvården kan 

utmönstring av äldre teknologier på ett ungefär likställas med utrangering av äldre 

teknologier. Osäkra och farliga metoder och produkter bör därför ersättas med bättre och 

säkrare produkter för både patient och användare, vilket bland annat sker med hjälp av olika 

tillsynsmyndigheters ansvar, exempelvis SBU, TLV och Socialstyrelsen och med hjälp av 

gällande regelverk. 

4.4 Teknologi  
Teknologi har sitt ursprung i grekiskans teckne (hantverk, konst). Teknologi har sedan lång 

tid stått för tillämpade konstarter och hantverk men begreppet teknologi kom under första 

delen av 1900-talet att användas mer allmänt och gavs samtidigt en bredare betydelse som 

omfattade processer och metoder i anknytning till verktyg och maskiner. Framåt 1900-talets 

mitt vidgades innebörden av teknologi, innebörden tillämpad kunskap eller kunskap blev allt 

vanligare. För att kunskapen ska karaktäriseras som en teknologi ska den bidra till att vidga 

människans möjligheter att uppnå det hon syftar till.
98

  En liknande  beskrivning följs av att en 
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teknologi är en design för instrumentell handling som reducerar osäkerheten i orsak- och 

verkanförhållanden med syftet att nå ett önskat mål.
99

 

Ifall kunskapen används för att öka människans förmåga till prevention, diagnostik och 

behandling går det att tala om medicinsk teknologi eller hälso- och sjukvårdteknologi. I den 

internationella litteraturen används samlingsbegreppet ”Medical technology” eller ”Health 

technology” för åtgärder med avsikten att förebygga ohälsa eller bota och lindra sjukdom eller 

skada som uppkommit. Hur health technology ska översättas till svenska har vållat en del 

huvudbry under årens lopp. I början på 1980-talet infördes begreppet medicinsk teknologi och 

är det begrepp som använts oftast synonymt med ”health technology”. Medicinsk teknologi 

förknippas ofta med aktiviteter kopplade till åtgärder, enbart utförda av läkare, men den 

indelningen kan bli allför för snäv. Å andra sidan kan hälsoteknologi leda tanken till enbart 

hälsofrämjande åtgärder vilket också innebär en felaktig avgränsning. En modernare 

benämning är hälso- och sjukvårdsteknologi som bättre fångar upp hela bredden av alla typer 

av teknologier som används inom hälso- och sjukvården och bäst motsvarar det engelska 

begreppet health technology. Vad som ingår i begreppet sjukvårdsteknologi definieras i regel 

genom uppräkning av olika typer av teknologier såsom terapeutiska och diagnostiska 

metoder, läkemedel, rehabiliterande och preventiva metoder, liksom organisatoriska och 

administrativa system inom vilken vården ges.
100

 

I den här uppsatsens frågeställningar används den ännu bredare benämningen teknologier, 

speciellt i  situationen med utmönstring av äldre teknologier, eftersom sjukvårdsteknologier 

ännu så länge är ett relativt nytt begrepp. Innebörden är även att teknologierna ska ha en 

medicinsk tillämpning. 

4.5 Medicinteknisk produkt    
I stort sett alla produkter som används i sjukvården och som inte klassificeras som läkemedel 

benämns medicintekniska produkter. Med en medicinteknisk produkt avses i lagen om 

medicintekniska produkter en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat 

eller i kombination med annat, för att enbart eller i huvudsak hos människor: (1) påvisa, 

förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, (2) påvisa, övervaka, behandla, lindra 

eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, (3) undersöka, ändra eller ersätta 
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anatomin eller en fysiologisk process eller (4) kontrollera befruktning. Begreppet MTP 

omfattar med andra ord ett brett spektrum av produkter som är avsedda att användas inom alla 

delar av hälso- och sjukvården. Hit hör allt från enkla produkter som bandage till mer 

avancerade system för bildbehandling, exempelvis MRI (Magnetic Resonance Imaging). Till 

medicintekniska produkter räknas även hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, 

implantationsprodukter, dentala produkter, mekaniska preventivmedel samt reagenser, 

testsystem/tekniker och instrument för diagnostik. Ett nytt produktområde som är på gång är 

produkter som innehåller mänsklig vävnad.
101

 

4.6 Svenska uppfinningar inom hälso- och sjukvårdsområdet 
Historiska svenska bidrag till området medicinteknik har bland annat varit pacemakern och 

dialysmaskinen. Läkaren Rune Elmqvist och Åke Senning utvecklade 1958 en liten 

batteridriven pacemaker för att stimulera hjärtat att slå i rätt takt, redan samma år 

implanterades den till en människa. Uppfinningen blev kommersialiserad av företaget Elema- 

Schönander som senare blev uppköpta av Siemens och bildade Siemens-Elema. Idag 

marknadsförs pacemakern av det internationella företaget St. Jude Medical.
102

   Nils Alwall 

konstruerade 1946 den första praktiskt användbara dialysmaskinen för njursjuka med uppgift 

att rena blodet. Nils Alwall startade senare tillsammans med industrimannen Holger Craaford 

upp företaget Gambro som är ett av de mest framgångsrika svenska företagen som har 

grundats efter andra världskriget.
103

  En annan berömd svensk uppfinning är Leksell Gamma 

kniven, en revolutionerande medicinteknisk produkt för att behandla hjärntumörer eller 

neurologiska störningar, den uppfanns 1949 och kommersialiserades av Elekta 1972. Elekta 

förvärvade 1997 Philips strålbehandlings division och har sen dess blivit världens tredje 

största bolag inom onkologiområdet. Ett annat viktigt område är bidraget till tandvården med 

skapandet av ”The Brånemark system”. Studier utfördes av Per Brånemark för att se hur 

kroppen reagerar på olika material. Det betydelsefulla i den upptäckten var att metallen Titan 

har förmågan att växa ihop med levande benvävnad. Med den funktionen går det att tillverka 

tandimplantat vilket görs av företaget Nobel Biocare.
104
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4.7 Informationsteknologin inom hälso- och sjukvården 
Hälsovårdsindustrin har upplevt en utspridning av innovationer som syftar till att öka 

livslängden, livskvaliten, diagnos och behandlingsalternativ, såväl som effektivitet och 

kostnadseffektivitet för sjukvårdssystemet. Informationsteknologin har spelat en central roll 

för innovationer inom hälsovården
105

. Innovationer har blivit en kritisk funktion för alla 

hälsovårdsorganisationer
106

. Ny digital information nanoteknologi, halvledarprodukter och 

genetiskt ingenjörskap har fullkomligt revolutionerat hälsovården, gjort gamla antaganden 

inaktuella och skapat oväntade möjligheter för innovationer och förbättring av befintliga 

processer
107

.  I en studie utförd av Fuchs and Sox redovisas de 10 viktigaste innovationerna 

under senare tid tillägnat hälsovården, alla är dock inte IT-relaterade innovationer, 

indelningen är gjord i tre grupper; 

1. Läkemedel; ACE-hämmare, statiner, protonpumpshämmare, antidepressiva  

2. Diagnostiska metoder; MRI, datortomografi, mammografi  

3. Procedurer; ballongvidgning av kranskärl med hjälp av (PCI), bypassoperation av kranskärl 

och avlägsnande av gråstarr
108

. 

Det finns även andra exempel finns på IT-relaterade innovationer som är av betydelse, varav 

en del tillämpningar förtjänar att nämnas: användningen av robotar i terapi för strokepatienter, 

högupplösta tv-signaler som används i kameror för att exempelvis söka efter tumörer, Da 

Vincis kirurgiska system (robotkirurgi)  som hjälper läkarna att utföra minimalt invasiva 

procedurer, behandling av urologiska och gynekologiska förhållanden med hjälp av kamera 

och 3D-teknik, the Cyber Knife Stereotactic Radio surgery System används av läkare för att 

leverera höga doser av strålning med stor precision vilket tillåter kirurgi utan snitt jämfört 
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med tidigare oåtkomliga tumörer, etc. Det här är ett litet axplock av IT-tillämpningen inom 

hälsovården.
109
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5. Patientsäkerhet och ekonomi 
Avsnittet patientsäkerhet och ekonomi tar upp vilka tillsynsmyndigheter som finns när det 

gäller hälso- och sjukvården och deras funktion vid införandet av nya produkter, metoder, 

teknologier och innovationer. Likaså nämns tillsynsmyndigheternas arbete med utmönstring 

av osäkra metoder inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården 

berörs till viss del och verksamhetschefernas ansvar i den frågan. Förfarandet med CE- 

märkning av medicintekniska produkter behandlas övergripande. Processen med klinisk 

utvärdering och granskningen av kliniska data finns med och varför det är viktigt.   

Hälsoekonomisk utvärdering tas upp med tanke på att ineffektiva metoder inom hälso- och 

sjukvården vill man få bort genom utmönstring. Effektivare, säkrare och kostnadseffektivare 

metoder önskas ifrån tillsynsmyndigheternas sida. Det leder in till beräkningar av 

kostnadseffektivitet, vilket kan gynna processen med införande av nya innovationer. En 

innovation kan vara en ny tjänst, nya arbetssätt och/eller nya teknologier, se avsnitt 4.2 

innovation, exempelvis en ny metod för behandling av patienter. 

5.1 Tillsynsmyndigheter  
I Sverige arbetar SBU, TLV och Socialstyrelsen med att ta fram underlag för utmönstring av 

äldre metoder, ambitionen är att få bort äldre teknologier som visat sig vara ineffektiva. SBU 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering) har lång erfarenhet av att utvärdera alla 

teknologier. Här ingår nya teknologier som håller på att införas och viss utmönstring av gamla 

teknologier. Ifråga om selektiva utvärderingar har SBU tillgång till en av världens första 

enheter för allsidiga utvärderingar HTA (Health Technology Assessment).
110

  

Hälsoteknologisk utvärdering handlar om systematisk utvärdering av egenskaper, effekter och 

eller påverkan av en hälsovårdsteknologi, varvid en standard för utvärdering används. 

Utvärderingarna bör adressera de direkta avsiktliga konsekvenserna av teknologier såväl som 

de indirekta oavsiktliga konsekvenserna. Utvärderingarnas främsta syfte är att informera 

teknologirelaterade beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.
111

  Målet för HTA är att 

informera om skapandet av säkra och effektiva hälsovårdsåtgärder som är inriktade på 

patienten
112

. Antalet utvärderingar som SBU genomför per år är få i förhållande till det 
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sammanlagda inflödet av nya teknologier som kan bli aktuella för utvärdering. SBU:s 

utvärderingar är svagt kopplade till prioritering och beslut om införande. Socialstyrelsens 

arbete med nationella riktlinjer är tydligare kopplat till prioritering även om Socialstyrelsen 

rekommendationer inte heller är förenade med beslut om införande eller utmönstring av 

teknologier.
113

  Läkemedelsverket är en annan svensk tillsynsmyndighet, de ansvarar för 

kontroll och godkännande av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över 

medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, 

hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och 

att de används på ett ändamålsenligt eller kostnadseffektivt sätt.
114

  För att uppfylla kravet på 

säker användning av medicintekniska produkter måste varje vårdgivare systematiskt bevaka 

säkerhetsinformationen från tillverkare och myndigheter. Aktuell säkerhetsinformation 

publiceras av Läkemedelsverket till stöd för vårdgivarens säkerhetsarbete. Informationen kan 

utgöras av meddelanden från Läkemedelsverket och från tillverkare om korrigerade 

säkerhetsåtgärder (återkallanden, modifieringar, ändrade instruktioner mm), återkallade 

certifikat och marknadsförbud för de produkter som finns på den svenska marknaden. 

Uppdateringen berör särskilt verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal som ska 

använda och hantera medicintekniska produkter samt den som föreskriver, utlämnar eller 

tillhandahåller en medicinteknisk produkt till en patient.
115

  Andra till synes självklara 

argument är att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera de medicintekniska 

produkterna innan de används på patienter. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens 

instruktioner. Hälso- och sjukvårdspersonalen som ska hantera och använda medicintekniska 

produkter och till dessa anslutna informationssystem ska ha kunskap om produkternas 

funktion, riskerna med användningen av produkterna på patienter, hanteringen av produkterna 

och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning om en 

negativ händelse har inträffat, 3 Kap 8§ (SOSFS 2008:1).
116

 

5.2 CE-märkning 
Alla medicintekniska produkter ska för att få säljas på den svenska marknaden uppfylla 

regelverkens krav och kraven på medicintekniska produkter styrs av direktiv 93/42/EEG som 
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är införlivad i svensk lag genom Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11
117

. När den 

medicintekniska produkten uppfyller regelverkens krav, anges det genom CE-märkning 

(Conformité Européenne), vilket utförs av tillverkaren själv. CE-märkningen medför alltså att 

tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med gällande krav. Utredningar som 

krävs för att visa det förhåller sig så, kan i många fall göras av tillverkaren själv. I fråga om 

produkter med speciella risker krävs att en oberoende part, ett anmält organ (Notified Body) 

utför granskningen. I Sveriges kompetensbedöms och utses anmälda organ av SWEDAC. 

Anmälda organ med rätt till ackreditering får pröva och kontrollera produkter i konkurrens 

med varandra på en fri marknad inom EU.
118

  Vilka produktklasser som kräver granskning av 

ett anmält organ framkommer av EU-direktiven. CE-märkningen betyder med andra ord inte 

att Läkemedelsverket har godkänt produkten. Läkemedelsverket har däremot ett tillsynsansvar 

som omfattar registrering av vissa produkter samt övervakning av att tillverkare och produkter 

uppfyller regelverkets krav. Läkemedelsverket kan exempelvis tvinga tillverkare till så 

kallade korrigerande åtgärder och att införa marknadsförbud för en produkt.
119

  

Läkemedelsverket uppger samtidigt att  det är tillverkarens syfte med produkten som styr om 

den är en medicinteknisk produkt eller inte. På vilket sätt användaren väljer att använda 

produkten påverkar alltså inte dess klassificering. Definitionen av medicintekniska produkter 

täcker ett mycket brett produktområde såväl tekniskt som medicinskt/funktionellt. En 

konsekvens av det leder till att det är vanligt med gråzoner där en och samma produkt 

beroende på tillverkarens syfte med produkten kan falla under olika regelverk.
120

 

5.3 Klinisk utvärdering  

En riskanalys ska alltid utföras under tillverkarens ansvar, som inkluderar patientnytta så att 

balans mellan risk och nytta kan ge en relevant bedömning. När en medicinteknisk produkt 

CE-märks innebär detta en försäkran från tillverkaren att produkten har de prestanda 

tillverkaren uppger, och att produktens kliniska nytta inte står i missförhållande till dess 

sidoeffekter när den används för avsett ändamål på ett föreskrivet sätt. I tillhörande underlag 

för denna försäkran ska det ingå en klinisk utvärdering och utvärderingen ska grundas på 
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kliniska data som hämtas från relevant vetenskaplig litteratur och/eller kliniska prövningar. 

När klinisk prövning kommer att genomföras för att fastställa egenskaper som har betydelse 

för möjligheten att CE-märka produkten, ska prövningen anmälas till Läkemedelsverket. 

Likaså måste klinisk prövning av en redan CE-märkt produkt anmälas om prövningen 

genomförs med syfte att kunna utöka eller ändra produktens användningsområde.
121

  Varje 

tillverkare ska kunna visa att de produkter som sätts ut på marknaden är säkra och innehar de 

egenskaper som anges för produkten. Tillverkaransvaret omfattar även påståenden i 

säljmaterial och utfästelser som framförs av representanter eller försäljare. Ansvaret beskrivs i 

5 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, en medicinteknisk produkt ska vara 

lämplig för sin användning.  Produkten är lämplig om den vid normal användning för sitt 

ändamål uppfyller de prestanda som tillverkaren åsyftat och tillgodoser höga krav på skydd 

för liv, personlig säkerhet, och hälsa hos patienter användare och andra. Produktens 

lämplighet vidareutvecklas i de föreskrifter som Läkemedelsverket har utfärdat i anslutning 

till lagen om medicintekniska produkter. Väsentliga krav beskrivs mer utförligt i LVFS 

2003:11 om medicintekniska produkter. För att leva upp till kraven enligt LVFS 2003:11 om 

medicintekniska produkter, enligt bilaga 1, måste tillverkaren ha god kunskap om hur 

produkten kommer att fungera i praktisk användning dvs. tillverkaren är tvungen att ha 

kunskaper om produktens egenskaper och faktiska prestanda. Det gäller inte minst att 

tillverkaren måste känna till vilka biverkningar och oönskade sidoeffekter som produkten kan 

föra med sig även om biverkningarna bara berör en minoritet av den avsedda 

användargruppen.
122

 

5.4 Kliniska Data 
Kliniska data och utgör ett viktigt underlag för den kliniska utvärderingen som ska ge svar på 

den rimliga frågan om produktens risker uppvägs av dess fördelar. Det finns i princip tre olika 

möjligheter att skapa nödvändiga kliniska data:
123

 

1. Kliniska prövningar eller andra undersökningar som utförts på liknande produkter och som 

publicerats i vetenskaplig litteratur och vars giltighet för den aktuella produkten kan styrkas.  
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2. Publicerad och/eller opublicerad klinisk erfarenhet från den aktuella produkten eller av 

liknande produkter där jämförbarheten med den aktuella produkten kan verifieras.   

3. Klinisk prövning av den aktuella produkten.  

Kombinationer av de ovanstående alternativen är möjlig. En ändring av EU-direktiven för 

medicintekniska produkter har genomförts, vilket beskrivs i direktiv (2007/47/EG), ändringen 

gäller sedan 21 mars 2010. Stärkta områden i de nya direktiven är framför allt klinisk 

utvärdering, konstruktionskontroll och marknadskontroll. Med de nya EU-direktiven blir det 

tydligare uttryckt att en klinisk utvärdering skall utföras på alla medicintekniska produkter 

innan de får säljas på den europeiska marknaden.
124

  

5.5 Hälsoekonomisk utvärdering 
I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs två eller flera alternativa behandlingsmetoder med 

avseende på såväl effekter som kostnader i syfte att klargöra vilken metod som är mest 

kostnadseffektiv. Kostnadseffektivitet är därmed ett relativt begrepp. Ett samhällsperspektiv 

eftersträvas i allmänhet, vilket betyder att kostnader och effekter ska beaktas oberoende var 

och när de uppkommer. Det kan vara av intresse att beskriva hur kostnader och effekter 

fördelar sig på olika intressenter, såsom stat, landsting, kommun, patienter m.fl. Det relevanta 

kostnadsbegreppet inom hälsoekonomin är egentligen alternativkostnaden, dvs. värdet av det 

som kunnat uppnås av resurserna i bästa alternativa användning. I praktiken är man ofta 

hänvisad till att använda marknadspriser eller kostnader med sitt ursprung ur hälso- och 

sjukvårdens kostnadsredovisningar. Vanligtvis särskiljer man fyra olika typer av 

hälsoekonomiska utvärderingar. Samtliga utvärderingar inkluderar kostnader men skiljer sig 

åt när det gäller beskrivning såväl som värdering av effekter, se tabell 3.
125

 

Typ av utvärdering Effektmått Kvot för analysen 

Kostnadsminimeringsanalys 

(CMA) 

Inget effektmått då effekterna 

förutsätts vara lika 

Till exempel kostnad per operation 

Kostnadseffektanalys  

(CEA) 

Fysiska enheter, till exempel 

levnadsår 

Kostnad per vunnet levnadsår 

(LYS) 

Kostnadsnyttoanalys 

(CUA) 

Nyttoindex, t.ex. kvalitets-

justerade levnadsår 

Kostnad per vunnet kvalitets-

justerat levnadsår (QALY) 

Kostnadsintäktsanalys 

(CBA) 

Pengar, t.ex. levnadsår värderade i 

monetära termer    

Nyttan (i kronor) av vunnet 

levnadsår jämfört med kostnader 

före interventionen 

Tabell 3 visar olika typer av hälsoekonomiska analysmetoder, källa SBU.
126
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De tre första typerna av utvärdering är i själva verket varianter på samma metodik.  

Skillnaden jämfört med kostnadsintäktsanalysen är att de inte mäter effekterna i monetära 

termer. I kostnadsminimeringsanalysen antas effekterna vara likvärdiga och alternativen 

jämförs därför endast med avseende på sina kostnader. I en kostnadseffektanalys används ett 

endimensionellt effektmått, såsom antal vunna levnadsår (LYS), antal överlevande, antal 

botade, antal besvärsfria dagar etc. Kostnadsnyttoanalysen går ut på att kostnaderna relateras 

till ett nyttoindex, vanligtvis konstruerat som en sammanvägning av överlevnad och 

livskvalitet, exempelvis antalet vunna livskvalitetsjusterade levnadsår,  QALY, (Quality 

Adjusted Life Years).
127

 

Studier med olika effektmått blir svåra att jämföra
128

.  Därför har ett gemensamt mått för 

effekt införts, kvalitet och kvantitet av liv som effektmått QALY (Quality Adjusted Life 

Years), kvalitetsjusterade levnadsår. Tanken bakom QALY-estimatet är att ge en kombination 

av livskvalitet och livslängd, ett mått, (index). Det ger upphov till jämförelse mellan olika 

behandlingar och diagnoser. Om hälsostadiet sjuk ger en livskvalitet på 0,6, ger ett år som 

sjuk 0,6 QALYs eller 0,6 år i perfekt hälsa vilket ger samma summa. QALY mäter både 

kvalitén och kvantiteten (år) på individers liv i en hälsoundersökning. Perfekt hälsa under ett 

år motsvarar  således 1 QALY, död motsvarar 0 QALY. En QALY är lika mycket värd 

oavsett hur den är vunnen, (livslängd eller livskvalitet) och måttet QALY gör det möjligt att 

jämföra mellan sjukdomsområden.
129

 I en kostnadsintäktsanalys (CBA) värderas även 

effekterna i pengar, vilket därmed direkt ger besked om alternativets lönsamhet. Den typen av 

analys har länge ansetts vara svår eller omöjlig att utnyttja i sjukvårdssammanhang på grund 

av de praktiska svårigheterna att värdera effekterna i pengar. Under senare har en 

metodutveckling skett inom området, bl.a. genom olika metoder för att mäta betalningsvilja, 

vilket har inneburit att kostnadsintäktsanalysen  kommit till viss ökad användning men 

fortfarande kvarstår metodologiska problem.
130

  Olika typer av utvärderingar lämnar svar på 

olika frågor. Valet av metod bestäms av tillgången på relevanta data och aktuell 

frågeställning. Om exempelvis utvärderingen ska ligga till grund för val mellan två 

behandlingsmetoder (t.ex. två alternativa läkemedel) med samma terapeutiska effekt och inga 
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skillnader vad gäller biverkningar, så är det naturligt att använda sig av en 

kostnadsminimeringsanalys (CMA). Om det istället handlar om alternativa metoder som 

främst påverkar dödligheten är det brukligt att använda en kostnadseffektanalys (CEA). När 

det däremot rör sig om en behandling av tillstånd som inte är direkt livshotande, exempelvis 

kroniska sjukdomar är det nödvändigt att även ta hänsyn till effekterna på livskvaliten, vilket 

alltså pekar på kostnadsnyttoanalys som passande metod (CUA).
131

  Att en åtgärd är 

kostnadseffektiv för en viss patientgrupp jämfört med ett alternativ behöver inte betyda att 

den också minskar kostnaderna. Tvärtom kan en kostnadseffektiv metod leda till ökade 

kostnader, exempelvis när man övergår från ett billigt blodtryckssänkande medel till ett dyrare 

men bättre. Väljer man detta alternativ innebär det med samma budget att nedskärningar 

måste göras i någon annan verksamhet inom landstingets eller regionens område. Beräkningar 

av kostnadseffektivitet beskriver endast hur mycket effekt man får ut per resursenhet för en 

viss åtgärd vid en viss indikation.
132

  

5.6 Kostnadseffektivitet  
För att kunna avgöra vilken av två metoder som är mest kostnadseffektiv behövs uppgifter om 

både effekter och kostnader. Om en ny metod har lägre kostnad och bättre effekt än jämförd 

utnyttjad metod så är den nya metoden, som det uttrycks dominant och valet av metod blir 

från hälsoekonomisk synpunkt enkelt. Normalt sett är effektivare metoder mer 

kostnadskrävande. I en beslutsmatris nedan, tabell 4, visas de nio alternativ som kan 

uppkomma vid en jämförelse mellan metoder:
133

  

Ny metod jämförs med 

gammal 

Sämre effekt Lika effekt Bättre effekt 

Lägre kostnad 1. Läget oklart, eventuell 

inkrementell analys 

4. Inför den nya metoden 7. Inför den nya metoden 

Lika Kostnad 2. Behåll den gamla 

metoden 

5. Metoderna likvärdiga  8. Inför den nya metoden 

Högre kostnad 3. Behåll den gamla 

metoden 

6. Behåll den gamla 

metoden 

9. Läget oklart gör 

inkrementell analys 

 Tabell 4, en beslutsmatris för kostnadseffektivitet, källa SBU.
134
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Vid alternativen 2,3 och 6 är den gamla metoden mest kostnadseffektiv och behålls därför. 

För alternativen 4,7 och 8 gäller motsatsen, det vill säga att den nya metoden är mest 

kostnadseffektiv. Vid alternativ 5 existerar ingen skillnad, inget talar för ett behov att byta till 

en nyare metod. Däremot behövs möjligtvis för alternativ 1 men definitivt för alternativ 9 

ytterligare analyser.
135
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6. Resultat  
Efter all bakgrundsfakta om nya innovationer och äldre teknologier är det dags att presentera 

resultatet från intervjuundersökningen som utfördes från december 2011 till mars 2012. 

Intervjuundersökningen utfördes för att få svar på frågeställningarna som anges i avsnitten 

problemdiskussion och problemformulering. Totalt utfördes 7 stycken intervjuer. Den kortaste  

intervjun varade i 39 min, den längsta i drygt 2 timmar. Snabbfakta om intervjuerna framgår  

enligt tabell 2, avsnitt  2.4 urval av informanter. Intervjuerna i resultatdelen presenteras i sin 

helhet med få kommentarer och teorihänvisningar med syftet att få fram informanternas egna 

åsikter så ursprungligt som möjligt. Vid behov har jag fört in mina egna kommentarer med 

signaturen (MS) vid efterföljande frågor eller påståenden.  Frågeundersökningen påbörjades 

på avdelningen för Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

6.1 Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset 
Informationen kommer från tre intervjuer utförda på avdelningen för Medicinsk Teknik i 

Huddinge och i Solna, alla intervjuer utfördes i december år 2011. Deltagande personer i 

frågeundersökningen var Heikki Teriö (MT), Sven Jonson (MT) och Lars Carlsson (MT). 

Frågorna är lika för alla deltagande personer under de här tre intervjuomgångarna, men svaren 

varierar en hel del, från långa förklaringar till enstaka ord eller meningar, men alla svar är 

viktiga. Första personen att besvara frågorna i intervjuundersökningen var Heikki Teriö (MT). 

6.1.1 Heikki Teriö Forskningschef avdelningen MT 

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter under införandet av en ny innovation, 

avsedd att användas inom hälso- och sjukvården?   

Vi gör delar av introduktioner och hjälper innovatörer att ta fram något som kallas för Pro 

function curser som visar att iden eller produkten fungerar över huvud taget eller så hjälper vi 

innovatörerna att ta fram prototyper som man kan testa antingen på sig själv eller på djur. När 

det gäller sådana produkter som är klass 1, eller kanske till och med klass 2 är det ofta så att 

man kan testa det på sig själv, man drar inte igång någon regelrätt prövning, så ser det ut idag. 

Min roll är att förmedla kontakten från kliniken till utförarna här hos oss som konkret bygger 

ut en  prototyp. När prototypen är färdig  brukar vi hjälpa till när man testar den, antingen på 

försökspersoner eller att man matar in signaler från någon simulator. 
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2. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Jag tror det är ganska sällan att man har en individ för varje roll. Det kan hända att det bara 

finns två individer som tar på sig de här rollerna och om man nu tänker på den här sista en 

champion. Det är en typisk amerikansk benämning någon som talar varmt för sin produkt ofta 

någon affärsutvecklare som försöker få ut alltihop ut på marknaden. Olle Hillborg (SLL 

Innovation)  skulle kunna ta på sig många av de här rollerna och det här med 

förändringsagenten det slog till på en gång eftersom vi håller på med förändringsarbeten.  Vi 

har många förändringsagenter som är utbildare. Då är det kanske så att en innovation i sig 

behöver ingen förändringsagent förrän den ska introduceras in i verksamheten och man ska 

förändra verksamhetens sätt att arbeta med nya produkten för att man ska få ut maximal nytta 

av den. Det är vanligt förekommande att när man introducerar nya produkter utnyttjar man 

inte dem fullt ut, utan placerar de nya produkterna i den gamla organisationen och sen rullar 

det på, till ingen nytta i så fall. Många förändringsagenter drar tillbaka sina styrkor när 

utspridningen börjar på att avta, men förändringsagentens ansträngning är viktig vid såväl 

utspridningsdomänen som implementeringsdomänen, införarna behöver nämligen stöd med 

att lära sig det nya praktiska användandet av innovationen
136

.  Utvecklaren, det är ofta ett 

team, i alla fall när vi håller på med prototyptillverkning därför att det kommer någonting på 

rutigt papper och sen ska man liksom göra en pryl av det.  Björn Hellberg exempelvis sitter 

och gallrar och upptäcker att det inte går att tillverka produkten på det sättet som det var tänkt 

och så kommer han på en ny lösning och samråder med de andra i verkstan. Utvecklaren har 

här också en roll eftersom nytta och användning i ren rutin inte är riktigt samma sak och 

ytterligare anpassningar kanske är nödvändiga för att erhålla full integration av en innovation 

137
.  Organisatörerna måste finnas och det är ofta en projektledare som organiserar. Min roll är 

att jag deltar i diskussionen av detaljer kring själva produkten, att jag har en viss typ av 

projektledarskap för projektet, samtidigt som det kanske finns någon typ av gatekeeper som 

kontrollerar flöden vad som är gångbart eller inte. Jag har tidigare arbetat som en slags 

Gatekeeper. Om det är ett väldigt stort projekt måste man kanske ha olika roller, men för det 

mesta så är det projekt som handlar om att man bygger ut någon typ av mätfunktion. Då finns 

det en elektronik- eller mekatronikkonstruktör till den uppgiften.  Hos oss så är det jag som 
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för det mesta som håller kontakten med klinikens personal och koordinerar ihop möten och 

ser till att projektet går vidare. Det blir en projektledarroll för mig samtidigt som kanske 

opinionsledaren redan har varit och gjort sitt på kliniken så att de är eld och lågor på kliniken. 

3. Under införandet av en ny innovation vilka aktörer/intressenter brukar vara inblandade 

utanför Karolinska Universitetssjukhuset?  

För att tillverka någonting med bra ytskikt och skarpa kanter och mycket fina detaljer då lejar 

vi ut vissa delar utav tillverkningen, exempelvis om man ska ha en speciell yta som är lätt att 

hålla rent och sterilisera, vilket kräver vattenskärning vid tillverkningen. Det är en typ av 

aktörer som finns utanför sjukhuset som är inblandade och deltar vid införandet av nya 

innovationer.  Sen kan det vara advokater och jurister när det gäller diskussionen om 

immaterialrättigheter eller olika avtal. Vi har försökt att få konsensus när det gäller 

materialrättigheter och det är inte bara vi i Stockholm utan det är Sveriges Kommuner och 

Landsting som har tagit fram det som ett förslag. Externa finansiärer kan vara involverade när 

man t.ex. har en produkt som kräver lite mer pengar, då måste man försöka att hitta en 

finansiär. Det har ändrats väldigt mycket det här året, (2011). Riskkapitalisterna har börjat 

satsa mer på innovationer som är näst intill färdiga produkter och då kontaktar vi kanske Sting 

eller någon annan organisation som har andra resurser i form av affärsutvecklare och 

marknadsförare. Om man till exempel har en innovation från Karolinska Institutet, så brukar 

Sting ofta redan ha kontakter med KI Innovation. Då kan man säga att allt det där är utanför 

sjukhuset. Senare kommer KI till Medicinsk teknik för att vi ska hjälpa dem med prototypen 

eller riskanalysen och kanske ta kontakten med klinikerna när man vill testa den.   

– (MS) Vid mer kostnadskrävande innovationer finns det behov av finansiärer, mindre 

kostnadskrävande innovationer kan gå exempelvis via SLL Innovation och Medicinsk 

Teknik! 

Ja, det kan gå så. Olle Hillborg utvecklingsansvarig på SLL Innovation använder sig av vad 

han kallar en innovationsupphandling. Vilket innebär att han kontaktar en tillverkare som kan 

tillverka produkten, och leverera den till sjukhuset som i sin tur förbinder sig att köpa x antal 

exemplar av produkten. På det sättet garanterar man en finansiering av tillverkningen och det 

är en fiffig ide att få ut produkten till marknaden.   

– (MS) 5 huvudintressenter vid innovationsprocessen inom hälso- och sjukvården, enligt 

tabell 1. Vad säger du om huvudintressenterna där? 
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Det är klart att när det gäller tillsynsorganen så är det framför allt Läkemedelsverket och nu 

när vi har de här kraven om kliniska prövningar så är det Etikprövningsnämnden och så snart 

det kommer i användning inom hälso- och sjukvården så blir det Socialstyrelsen som har 

tillsynen över användningen av produkterna. Sen finns det t.ex. akademin, ta bara en sådan 

sak som materialteknik, KTH:s sektion för materialvetenskap är väldigt intressant och vi har 

haft samarbete med dem. 

4. Skulle du kunna beskriva införandet av en ny innovation avsedd att användas inom hälso- 

och sjukvården, hur den processen vanligtvis går till, gärna några konkreta exempel?  

Vi har Joakim Sjögren (MT) som har samarbetat med ortopedkliniken. De har tagit fram ett 

instrument ”riktinstrument för att utföra kapning av lårbenshals” som man kan använda för 

reoperation av höftleder. Men eftersom vi inte fick napp från något tillverkningsföretag har 

instrumentet endast använts sporadiskt vid ortopedioperation. En annan ide som tagits i 

testbruk är förenkling av hanteringen av röntgenremisser. Joakim Crafoord som är 

röntgenläkare i Solna har en bakgrund som programmerare. Han har gjort en Java applikation 

som man kan använda tillsammans med olika journalsystem. Just nu är det en tillämpning på 

RIS systemet. RIS har syftet att underlätta remisshanteringen när man går igenom remisser 

och bedömer vad det är för undersökning man ska göra. Man har då möjlighet att 

kvalitetssäkra inmatningen av text i RIS-systemet, så att det blir färre fel och färre iterationer. 

Tidigare kunde exempelvis röntgensköterskan undra, vad sjutton menar dom! Så nu undviker 

man de fallgroparna. Det är det rent skriftliga att man matar in rätt information. Man väljer ett 

snabbval och kopierar in i RIS. 

– (MS)Vad händer om man det blir fel, kan det hända någonting farligt?  

Nej, inte enligt riskanalysen. Det som Joakim Crafoord har gjort är att han har skapat ett 

strukturerat användarinterface där man kan välja utifrån röntgenmodalitet, vilken typ av besök 

man ska göra. Man använder samma funktion som om det skulle vara i Word, markerar och 

använder sig av Control C, sen när man går över till RIS så använder man Control V. Sedan är 

det alltid så att det finns en sista kontrollpunkt och det är röntgensköterskan som läser 

remissen när patienten är på plats och ser om informationen är rimlig eller orimlig.  Olle 

Hillborg på SLL Innovation har varit med att ta fram en annan innovation, ett skydd vid 

provtagning av navelsträngen på nyfödda barn. Vid provtagningen brukar barnmorskan ta 

blodprover från navelsträngen. Då kan det hända att hon sticker rakt igenom navelsträngen 

och in i sin egen hand och det är inte så lyckat. Barnmorskan Sonia Gustavsson (SöS) 
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konstruerade tillsammans med Olle ett plastskydd ”Stick Stop”, en engångsprodukt. 

Barnmorskorna kan då ta prov från navelsträngen utan att sticka sig. Det är just den produkten 

som jag tror att de har lyckats introducera ute i Europa, en mycket enkel fiffig ide.  

5. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

Sjukhuset är rätt så konservativt.  Om man först tar de som är förhindrande så är det hierarkin 

eller revirtänkandet. Någonting som tas fram i Solna går inte att använda i Huddinge eller 

tvärtom och sen är det just det här att det också är olika skolor. Någon kan tycka att det där 

behövs inte, vi arbetar inte på det där sättet, men på flera andra kliniker runt om i landet så 

arbetar man på det sättet och ser ett jättestort behov. Så det är väldigt mycket så, att just 

opinionsbildaren har en stor uppgift på kliniken. Om det är någon som kommer med en ide på 

en klinik och den rådande uppfattningen där är, nämen det där behövs inte! Men samtidigt har 

den här personen kanske en kollega på SöS som säger, fan vad den var bra! Den där måste vi 

ha. Just det där med konspiracismen, (intrigspel, sammansvärjning) det är liksom den första 

och största stötestenen. (Jämför Everett M Rogers 5 viktiga egenskaper kopplade till 

upptagandet eller införandet av innovationer i avsnitt 3.2, fyra huvudelement vid spridning av 

innovationer som bland annat tar upp prestigefaktorer med inslag av maktpåverkan dvs. 

anseende, inflytande, auktoritet, respekt, status, som påverkar chansen att en ny innovation 

införs).  Sen är finansieringen naturligtvis en hindrande faktor. På sjukhuset har vi inte  någon 

finansieringskälla, där vi kan ösa ut och finansiera de nya innovationerna utan det måste på 

något bli sätt en extern finansiering. Då är det ofta så att man söker stöd från Almi eller något 

liknande. Det som sjukhuset kan ställa upp med, det är tiden att det är tillåtet att få arbeta med 

innovationer på arbetstid.  Sen är det naturligtvis en fördel om man får kliniken med sig. Det 

underlättar definitivt att du får ett patientunderlag som behövs för att skaffa den kliniska 

evidensen och kanske får hjälp av klinikens forskare för att få information om lämplig 

litteratur. Vad som har skrivits tidigare, vad som har gjorts tidigare, så det är plussidan.  

– (MS) Tar upp händelser och problem som kan inträffa vid ombyggnadsprojekt, (närmast 

liknande processinnovationer) enligt egen erfarenhet på AstraZeneca.  

Sjukvården är väl inte mer annorlunda än andra stora organisationer med långa beslutsvägar 

och många olika synpunkter. Jag tror att det här i Sverige exempelvis är väldigt viktigt att 

acceptera att här måste man ha konsensus (svensk företagskultur), men på andra ställen är det 

snarare så att chefen bestämmer, man lyssnar lite, men nu gör vi ändå så här, punkt slut. 
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Många innovationsbeslut tas av organisationer, samhällen eller andra typer av upptagande 

enheter snarare än enskilda individer och när beslut skall tas av många inblandade aktörer blir 

beslutsprocessen av naturliga skäl mer komplicerad, därför blir tiden en viktig dimension i 

innovationsbeslutsprocessen
138

. 

– (MS) Och då kanske det blir bra om chefen hade rätt, men om han inte hade rätt, då var det 

mindre bra?   

Precis, och då är det så att en duktig chef erkänner, att det inte gick på det sättet, men nu ska 

vi ändra på det. Det är faktiskt väldigt viktigt det där, att man borde rapportera mer om sina 

misslyckanden så att ingen efteråt går och gör samma misstag. Man borde egentligen ha en 

komplett beskrivning av en misslyckad process för att inte råka ut för det igen. På vår 

simulatorverksamhet t.ex. ska man träna folk, för att undvika de fel som har gjorts tidigare. 

De händelseanalyser och riskanalyser som vi gör i verksamheten har just syftet att man inte 

upprepar samma misstag. Men då är det någonting som har hänt redan eller kunde ha hänt, 

som man har rapporterat. Men just när man går in i något projekt i initieringsfasen, borde man 

ha en dokumentation från ett liknande projekt, för att se hur det såg ut, speciellt, de fallerade 

projekten, varför de fallerade.  Sen är det så att även ett lyckat projekt har haft sina svårigheter 

men det är väldigt sällan man skriver om det. Framgångshistorierna som finns överallt blåser 

upp det som har gått jättebra, och just resultaten, men inte vägen dit. En bra ledare ser till att 

det finns tid att få möjligheter till att dokumentera det som har blivit bra och det som har gått 

mindre bra.  

6. Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följs vid införandet av nya innovationer inom hälso- 

och sjukvården?  

När vi inför en ny innovation om det är en ny produkt, så finns det bestämmelser som säger 

att allt som vi köper och därmed introducerar måste vara CE-märkt. I det medicintekniska 

produktdirektivet säger man att alla produkter ska vara CE-märkta och att de produkter som är 

högre klassade än klass 1, måste vara testade av Notified Body, vilket innebär att då har man 

gått igenom de väsentliga kraven som beskrivs i MDD (Medical Devices Directive).  Därmed 

kan vi luta oss tillbaka och säga att när vi i upphandlingsdokumenten kräver CE-märkta 

produkter enligt den Europeiska lagstiftningen och att införda produkter ska följa vissa 
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standarder som exempelvis 66-01:an som är elsäkerhetsstandarden och beroende på vad det är 

för produkt, om det är så att det ska vara strålsäkert och så vidare, så finns det standarder som 

vi kan hänvisa till. Det är sådant som man går igenom direkt när man öppnar anbuden vid 

upphandling. Sen är det en annan sak om det är så att en innovation, speciellt när den ska 

testas, dvs. om man nu anser att det är en egentillverkad produkt. Då har vi de föreskrifter 

som Socialstyrelsen har gett ut när det gäller egentillverkning av MTP och i princip är det 

varje sjukvårdshuvudman som gör sina egna rutiner för det. Här på Karolinska så har vi sagt 

att man ska följa precis samma regelverk som för CE-märkta produkter innan vi accepterar att 

de får användas på patienter. Sen finns det en gråzon, om det är ett företag som har en ny 

produkt eller om de inte har råd att CE-märka den. Då försöker de övertala oss att acceptera 

och hantera produkten som en egentillverkad produkt. I det fallet är det någon annan som har 

tillverkat produkten och kommit med iden och då kan vi säga att vi accepterar inte det, därför 

att, och då hänvisar vi till olika föreskrifter och lagar. Men vi kan säga ok, och då hanterar vi 

produkten som för kliniska prövningar, men då finns det en helt egen standard för det.  Man 

ska vara väldigt noga med att produkterna är säkra, när de ska användas på patienter eller att 

de ska vara säkra för de som använder produkterna. Om det sedan är vår egen personal eller 

om de är anhöriga eller i primärvården eller i hemsjukvården, så är det ju a och o faktiskt,  och 

där finns det ju som sagt både standarder och föreskrifter.  

– (MS) Finns det någon speciell praxis/riktlinjer här i Huddinge på Karolinska?    

Här på Karolinska har vi faktiskt tidigare haft en rutin på, hur vi  hanterar just egentillverkade 

produkter eller hur verksamhetschefen ska uppfylla de krav som finns på föreskrifterna när 

det gäller användningen och hanteringen av MTP. Det är ändå generellt så att oavsett om det 

är en CE-märkt produkt eller om det är en innovation, så är det en MTP.  Då har man ändå 

någonting att falla tillbaka på och det är användningen av produkten att den är för patienten. 

Idag hänvisar vi bara till de här föreskrifterna ute på nätet, och det är på sätt och vis lite synd 

att vi gör det. Men vi kommer nu i avslutet av det här projektet medicinteknisk 

prövningsverksamhet, att tydliggöra just de här rutinerna på sjukhuset hur man ska hantera 

produkterna, och det bygger sen helt och hållet på Socialstyrelsens föreskrifter men också de 

krav som ställs av Läkemedelsverket.   

– (MS) Men, då använder ni inte så mycket egna rutiner idag, utan det är mest hänvisningar. 

Nej, inga egna rutiner i den meningen att vi skulle ha lagt egna nivåer på säkerhet eller 

funktionalitet eller så utan att vi hänvisar till den lagstiftning som finns.   
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– (MS) Kommenterar användningen av sopar och arbetsrutiner, eftersom de används i stor 

omfattning på AstraZeneca.   

Det här egentligen så pass nytt att man ska ha en systematisk användning. Jag tänkte på det 

när du nämnde just sopar. SOP (Standard Operating Procedure) har man enbart på de 

laboratorier som har ackrediterad verksamhet och ett välfungerande kvalitetssystem, sopar 

finns nedtecknade och finns i manualer. Vår analyssektion är ackrediterad och de har för de 

processer som de har ackreditering för, dessa sopar. När det gäller den här 

prövningsverksamheten, där har vi sopar men de är inte riktigt officiella eftersom projektet 

avslutas vid årsskiftet. Om vi ska följa kvalitetskraven så är det så att de som deltar i kliniska 

prövningar, de måste läsa och de måste just med sin signatur bekräfta att de har förstått också, 

hur den här produkten som ska prövas skall användas och vad det är för funktionalitet eller 

vad det är man kan göra för att förhindra skador eller olyckor eller om någonting händer, hur 

man då kan begränsa skadans omfattning. Det är helt klart att just den typen av 

dokumentation måste finnas, därför att i standarden kräver man ganska mycket, just det där att 

man har möjligheten att följa upp kompetensnivån på de som deltar i prövningen.  

– (MS) Det är väl speciellt viktigt när det är en ny innovation, en MTP, att se hur den 

fungerar, att man har förstått funktioner och hur man använder den. Det är väl ett krav helt 

enkelt.  

Ja, precis och ett av kraven är att man har gjort riskanalysen innan man börjar använda den på 

patienten eller överhuvudtaget i verksamheten.  För det ingår i våra rutiner faktiskt redan idag, 

att innan vi från Medicinsk Tekniks sida kan rekommendera för verksamhetscheferna, att 

godkänna användningen av de här produkterna för sin verksamhet, så måste det finnas en 

riskanalys att man har genomfört och har ett program för riskhantering. Tidigare fanns inte det 

kravet men från och med 21 mars 2010 så måste man ha med klinisk evidens även på klass 1 

produkter. Där har det skett ett väldigt starkt närmande på det sätt man hanterar läkemedel.  

7. Hur tar ni fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?  

– (MS) Visar tabell 3 från SBU med: Kostnadsminimeringsanalys, Kostnadseffektanalys, 

Kostnadsnyttoanalys och Kostnadsintäktsanalys. 
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Det är helt klart att vi försöker, men när jag säger vi försöker är det just försök. Det är väldigt 

svårt att få fram det ekonomiska underlaget. Om man ska kunna göra någon vidare studie av 

en innovation så måste vi egentligen ha ett jämförelseobjekt. Om det är en helt ny innovation 

har vi inte det. När det gäller produkter som är liknande och jämförbara på marknaden där kan 

du titta på det där och göra jämförelser, förutsatt att du kan hitta de ekonomiska nyckeltalen 

exempelvis; kostnad per produkt, driftskostnader, men även titta på hur produkterna används. 

För det kan hända att det finns två liknande produkter men de används på olika sätt i olika 

sjukhus. Just skillnaden i användning kanske är mer resurskrävande på ett annat sjukhus, där 

de anser att det är säkrare på det ena sättet än på det andra sättet och där måste du kunna 

samla den informationen på något sätt och det är inte alltid så himla lätt. Men det är klart, man 

skulle kunna kräva det eftersom det  står i lagen om medicintekniska produkter att det ska 

vara kostnadseffektivt. Men i praktiken så är det så, om vi tittar på hur ofta vi gör  

driftskostnadskalkyler, där vi tar hänsyn till olika faktorer som förbrukningsartiklar, 

driftskostnader i form utav el eller luft eller vätska, så är det väldigt sällan.  Det är klart att en 

duktig opinionsbildare tar reda på det där, därför att den personen måste sälja in iden till 

någon och då måste det finnas faktaunderlag i form av sådana här kalkyler. Men de exemplen 

som jag nämnde, där har vi inte gjort någonting sådant där. Det som gjordes med den här 

protesmallen (riktinstrument för att utföra en kapning av lårbenshals), genom att använda den 

så kunde man säkerställa att man slipper reoperation, därför att man fått fel vinkel på 

höftleden och bara på det kan man direkt sätta en prislapp på hur mycket billigare det blir för 

sjukvården.  Men även där tar man inte hänsyn till den totala kostnaden, för du kan inte sätta 

en prislapp på patientens kostnader, hur mycket patientens rehabilitering kostar och hur 

mycket patienten tjänar på att komma snabbare tillbaka till arbetslivet eller bli helt återställd. 

Några samhällskostnader har man inte någon vetskap om.  Om man tar det här skyddet för att 

ta navelsträngsprov. Där finns det naturligtvis inte någon som har kollat hur många gånger det 

har hänt att barnmorskorna har stuckit sig själva i handen och vad det är för kostnader som 

kommer i samband med det, i form av vaccinering eller om skadan medför en infektion, 

sjukskrivning osv. Sen är det så att vi  inte har alla kompetenser att göra nyttokalkyler och 

titta från olika vinklar och olika perspektiv.   

– (MS) Det är alltså inte er huvuduppgift att hålla på med kostnadsberäkningar?  

Nej, men vi kan göra överslagsberäkningar när det gäller materialkostnader och 

tillverkningskostnader, men sen blir det lite svårare om man senare designar en produkt och 

den innefattas av mer förbrukningsartiklar, som egentligen ger tillverkaren intäkter. Men vad 
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kommer det att kosta för användaren sen? SBU och Socialstyrelsen gör naturligtvis 

beräkningar utifrån den vård som bedrivs idag och som har bedrivits tidigare, men det är mer 

sällan de går in på innovationer.    

8. Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården? 

Det är användarna först och främst, de uppfattar att det inte går att använda en viss teknologi 

längre utan det finns bättre produkter. Sen är det vi på Medicinsk Teknik som säger att det här 

är för dåligt, att det finns bättre produkter eller att man helt enkelt ska köpa in en ny 

medicinteknisk produkt.  Så det är två faktorer, men sen även naturligtvis om den MTP har 

gått sönder och den inte går att reparera längre. Det sistnämnda är en definitiv faktor och där 

är det ofta vi på Medicinsk Teknik som konstaterar att vi inte får fram reservdelar eller att 

kliniken anser att kostnaden för reservdelen är för hög jämfört med att köpa en modernare 

version av samma typ av produkt. I det fallet gör man en ekonomisk kalkyl. Men jag tycker 

att det är användarna i första hand som initierar  i alla fall diskussionen om att ersätta 

produkten, att produkten skall skrotas helt enkelt, sen är det ju en annan sak om det finns 

pengar för att göra det.  

– (MS) Nämner SBU och Socialstyrelsen gällande arbetet med medicinska utvärderingar och 

framtagande av riktlinjer.   

Det kan hända att vi får rätta oss efter riktlinjerna men det är sällan vi följer SBU:s 

rekommendationer förrän de börjar argumentera för att det är riktigt dags att byta en 

teknologi, då flaggar de för det. I vissa fall är det faktiskt behovet på sjukhuset att 

utrustningen inte längre passar in i den nya miljön som avgör. Om exempelvis en dator har 

blivit utbytt eller om det finns ett krav på att utrustningen måste vara möjlig att koppla till 

nätverket och kunna kommunicera med servrar, om det inte går, får man helt enkelt skrota 

utrustningen eller avyttra den.  I det sammanhanget skrivs det ofta ett avtal med leverantören 

om att de tar tillbaka utrustningen och använder den som delbetalning och tillhandahåller en 

ny version som stödjer t.ex. Dicom-standarden och som går att koppla till nätverket. Ett annat 

faktum är att användningen av gammal utrustning är kopplad till gammal personal, så man 

kanske får avvakta tills de har gått i pension med att byta utrustning/ teknologi. Byte  av 

personal och äldre utrustning sker samtidigt i vissa fall. Det stämmer framför allt på de här 

mindre sjukhusen där det inte finns så stora resurser eller behov.    
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9. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården?   

Det är just det här med teknikutveckling. Vi har till och med haft en datortomograf, alltså en 

CT, som vi var tvungna att skrota så att säga, därför att den inte gick att koppla in i nätet och 

det var i samband med digitaliseringen av röntgenverksamheten. Teknikutvecklingen gäller 

speciellt för ultraljudsmaskiner där det ständigt kommer förbättrade tekniker ifråga om 

bildåtergivning och ultraljudsgivare som gör att maskinerna känns väldigt gammalmodiga och 

att det inte är möjligt att göra alla typer av undersökningar. Där har det verkligen skett en 

snabb utveckling under 2000-talet.  Å andra sidan så har vi operationsbord, som är från 1973, 

elektromekaniska eller helt mekaniska system som fungerar så länge det finns reservdelar. Vi 

kan visserligen möjligtvis tillverka reservdelar men då blir vi tillverkare och måste därför ta 

ansvar för produkten.  

– (MS) Det beror alltså på vilken typ av MTP som det gäller. 

Det är just det. De produkter som innehåller datorer de föråldras väldigt snabbt, men en vanlig 

genomlysningsapparat kan tuffa på i 10 år, alltså Fluoroscopi. Men en CT eller MR, det är 8 

år vi räknar med på den ekonomiska livslängden och det är ofta det som är den kliniska 

livslängden.   

– (MS) Risken är större än nyttan med äldre teknologier, kan det vara så?  

Ja, det kan vara det att man har accepterat riskerna med teknologin när den introducerades. 

Det kanske fanns risker som man inte kunde bygga bort, men som man måste vara medveten 

om, att man ska kunna hantera riskerna på något sätt om någonting inträffar. När sen tekniken 

utvecklas bygger man bort riskerna och då är det ganska naturligt att man köper in nyare 

utrustning. Speciellt med tanke på den äldre generationen som går i pension. Då kommer det 

in nya personer, eller att det kanske blir en omorganisation, man flyttar folk. Plötsligt är det 

folk som inte längre kan hantera den gamla teknologin längre och därmed kan det bli ökad 

risk för patienterna.  Det är ofta så att även på leverantörssidan har man tappat bort 

kompetensen för att underhålla eller reparera utrustningen. Det är ganska sällan som man har 

folk som jobbar hela sitt liv på servicesidan på någon firma, de flyttar från firma till firma och 

firmorna tappar kompetensen på så sätt. 
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10. Processen med utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården, hur den går 

till, skulle du kunna beskriva den, gärna några exempel?   

Från hur mycket som helst. Det finns infusionspumpar. Vi har flera tusen infusionspumpar 

och om det är någon som har tappat infusionspumpen på golvet och displayen har gått sönder 

och är skadad och sprucken, då kanske vi bedömer att det kostar för mycket att köpa in nya 

delar för att skruva ihop infusionspumpen. Det är enklare att man helt enkelt köper in en ny 

pump därför att vi har driftsavtal med ett antal leverantörer. Även om det är en liten pryl 

fysiskt så har den ett id-nummer När vi kasserar den måste den avskrivas i inventariesystemet,  

vilket innebär att delen flyttas över till ett kassationsregister istället.  Det är i princip samma 

procedur som vi gör för MR-utrustning när den ska ut ur sjukhuset. Förra veckan fick vi en 

1,5 Tesla MR (magnetisk resonanstomograf) installerad. Den gamla MR-utrustningen 

överfördes till kassationsregistret med id-numret och beskrivningen av ingående delar.  

11. Vad händer rent praktiskt med äldre teknologier som utmönstras inom hälso- och 

sjukvården?  

Alla implantat hos avlidna personer kasseras, exempelvis pacemakrar. En pacemaker är 

hermetiskt innesluten. Mig veterligen så återsteriliserar man inte heller en pacemaker eller 

opererar in den igen hos någon annan patient, man kan inte återvinna den på det sättet. I regel 

ska man avlägsna en pacemaker eftersom den kan explodera när man kremerar den avlidne. 

Man  skrotar utrustningen och hanterar elektromedicinsk utrustning typ aktiva implantat som 

vilken elektronikskrot som helst. Sällbergs kommer och hämtar det från lastkajen med jämna 

mellanrum. När det gäller större installationer som CT och MR och röntgen så är det så att när 

vi skriver avtalet med en ny leverantör ingår det oftast att de tar hand om den gamla 

utrustningen. Det är självklart när det är deras egen produkt. Om vi råkar köpa en ny produkt 

från samma leverantör, är det klart att det möjligtvis finns en eftermarknad, därför att 

leverantören gör en rekonstruktion och säljer produkten vidare till Sydamerika eller till Afrika 

eller något liknande. 

– (MS) Vet du att det är så, eller är det vad du tror? 

Det beror lite grann på vad det är för typ av utrustning, och hur gammal den är. Utrustning 

som är under 8 år vet vi att de säljer vidare och sen om det är en annan leverantör är det ofta 

så att man bara skrotar den.   
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– (MS) Det jag frågar dig om är förstås mest MTP inte metoder, kirurgiska ingrepp osv. De 

områdena kanske du inte känner till så mycket?   

Nej, inte direkt men när man ändrar en öppen kirurgisk metod mot laparoskopisk kirurgi, den 

utmönstringen det är något som professionen själv sköter. De gör sina professionella 

rekommendationer och rekommenderar kollegorna att använda en ny metod som då behöver 

en ny teknologi.  Det är precis så det har gått från öppen kirurgi till mikroinvasiv kirurgi. Där 

har man argumenterat för att återhämtningen sker snabbare vilket innebär att man är tillbaka i 

arbetslivet snabbare och då har man alla ekonomiska fördelar och det kostar mindre för 

sjukvården osv. De initiala investeringarna är högre än för öppen kirurgi, men sen tar 

operationen oftast kortare tid och inskrivningstiden är kortare, så att alla vinner på det.  Men 

att utmönstra den gamla metoden och att använda öppen kirurgi, det är alltid en lite längre 

process. Kirurgen börjar med några enstaka tester när han har lärt sig tekniken. Den 

teknologin, för när vi pratar om medicinsk teknologi på läkarsidan så innefattar ordet 

teknologi även teknologin de använder för att genomföra hela operationen. Så det är inte bara 

den tekniska biten utan allt teknikhandarbetet. 

6.1.2 Sven Jonsson områdesansvarig Telemedicin& E-hälsa avdelningen MT    

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter under införandet av en ny innovation, 

avsedd att användas inom hälso- och sjukvården? 

Jag tillhör en av sektionerna på Medicinsk Teknik och är områdesansvarig för Telemedicin 

och E-hälsa inom Medicinsk Teknik. Dessutom är jag doktorand på Karolinska Institutet inom 

Medicinsk Teknik och Telemedicin och E-hälsa på institutionen för klinisk vetenskap, 

intervention och teknik,(CLINTEC).  Uppdraget här på Karolinska är att pröva ny teknik i 

stor utsträckning och vi har en testbädd där vi har en projektledare som arbetar med att 

paketera ihop det här, han heter Jonathan Björkehag.  Vårt arbete här, är i första hand 

fokuserat på att nå företag, nå forskare eller nå annan sjukvårdspersonal som vill föra in ny 

teknik till sjukvården. Det kan vara företag som vill ta fram ny teknik eller är på väg att ta 

fram ny teknik eller ny utrustning. De vill pröva den i någon typ av klinisk prövning eller 

teknisk prövning.  Vi har dessutom en testbädd här som vi håller på och etablerar för 

Medicinsk Teknik som är till för Medicinsk Teknik och E-hälsa.  Första steget är att vi 

fokuserar på Telemedicin och E-Hälsa och egentligen mot distanssjukvård, men sedermera 

kommer vi att bygga på det här eftersom det i grunden är en medicinteknisk Testbädd. När 

företagen kommer erhåller jag en kravspecifikation på uppdraget och en på projektplanen med 
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beskrivningen av uppdraget. Man kan sen plocka in olika komponenter beroende på vad de 

vill pröva, om de vill göra en klinisk eller teknisk utvärdering av det hela.  Oftast behövs det 

en integrationsfas i ett projekt så att man integrerar komponenterna till ett befintligt system.   

Man gör sedan vanligtvis en teknisk test för att senare i nästa steg göra en klinisk test. Vi vill i 

de här avseendena att när man för in ny teknik, prövar man inte all teknik, utan det ska vara en 

teknik som löser ett specifikt behov för användarna på klinikerna och prövningarna görs i 

samverkan med den kliniska kompetensen. Tidigare forskning om spridning av innovationer 

uppvisade i allmänhet att varje innovation var oberoende av tidigare innovationer
139

. Det 

betraktas numera som en stark förenkling och ett tveksamt antagande av spridningsprocessen. 

I verkligheten är innovationer som sprids ut vid ungefär samma tidpunkt i ett system beroende 

av varandra. Ofta uppträder innovationer i form av teknologiska kluster. Ett teknologiskt 

kluster består av en eller flera särskiljbara element av teknologier som betraktas som mycket 

nära sammanflätade, exempelvis; datorutrustning och program för datajournaler inom hälso- 

och sjukvården.
140

 

Vi har nära samverkan med samtliga kliniker på hela sjukhuset. Medicinsk teknik är den 

tekniska servicen och vi ger stöd vid upphandling och inköp. Vi känner till klinikerna och 

arbetar dagligen med samtliga kliniker. Förutom teknisk och klinisk prövning, granskar jag 

ofta projekt. Det har blivit så att företagen vill titta på den konventionella delen också, vilket 

även landstinget har intresse av. Det innebär att man tittar på om det finns någon möjlighet för 

oss att göra tjänster av den här paketeringen av en ny service eller tjänst,  gentemot 

medborgare och andra kliniker. Det blir då en ny tjänst för den vårdgivande enheten.  En del i 

det här arbetet är att vi för in ny teknik, och då förändrar vi verksamhetsprocessen. När 

verksamhetsprocessen förändras behövs det någon typ av Business Processanalys för att 

granska hur verksamheten har förändrats och sen gör man någon typ av Cost Benefit analys, 

alltså man gör en kostnadseffektivitetsanalys.  Det här gör att när ny teknik ska införas måste 

man kunna göra en utvärdering av den nya tekniken så att man erhåller en nettonytta. För 

erhåller man inte nettonytta när man implementerar en ny teknik då innebär det i 

förlängningen att man skapar nya kostnader, du måste se till att du har en nettonytta. Vi ska 

inte plocka in en teknik såvida det inte är väldigt extremt strategisk, men i annat fall måste 

den rendera i nettonytta.  Tittar man på vad man gör inom hälso- och sjukvården så har man 
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haft Telemedicin ganska länge, men man har inte fått in det i så bred och stor utsträckning till 

daglig drift och det beror på någonting. Jag tittar lite på orsakerna till det, och har en del 

studier som jag använder för att kunna validera mina slutsatser.  Det här gör att då man prövar 

ny teknik, tittar man också på och får teknisk erfarenhet av hur prestanda, säkerhet och sådana 

saker beror på vad man vill pröva.  Sedan tar man reda på vilken klinisk nytta man får och gör 

en utvärdering hälsoekonomiskt via analysen, men det varierar från fall till fall.   Men det 

beror lite på uppdragsgivaren, eftersom det kan vara privata företag som kommer in eller en 

forskare som tar in en ny utrustning eller det kan vara klinisk personal som vill pröva 

någonting nytt, som ska svara mot ett specifikt problem.   

2. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Uppfinnaren, upptäckaren och utvecklaren är centrala roller kan man säga inom vårt gebit. 

Sen när det gäller regelverk och regelsättande myndigheter. Då det gäller regelverk så är det 

ofta en form av stöd till verksamheterna. Jag menar att de finns, även om vi inte är någon 

myndighetsutövning på något vis, utan vi är stöd till verksamheten. Betalaren, oftast så 

finansieras det på ett eller annat sätt. När det gäller nyutveckling, dvs. något som inte har 

funnits tidigare, vilket innovationer är, kan det vara så att man har en delfinansiering i det 

hela, därför att man kanske inte kan täcka kostnaderna initialt, men i förlängningen måste man 

hämta hem pengarna. Investerare kan vi vara initialt om det är väldigt strategiskt, men vi 

föredrar att ha någon typ av extern finansiering först.  Organisatör, många gånger är den som 

jobbar på Medicinsk teknik spindeln i nätet med att plocka in resurser runtomkring ett 

införande av ny teknik. Vi försöker påverka verksamheterna att de ska vara mer drivande i det 

här, men de har egentligen sitt huvudkall på att producera sjukvård. Så därför att bistå i det 

här med projektledning och att vara en organisatör för implementering av ny teknik eller 

prövning eller liknande, ser de ofta som någonting positivt, att vi ställer upp eller att vi har 

kompetensen. Införaren, det är i princip klinikerna, så där tycker jag inte att vi är med, men 

organisatören stödjer införarna.  Producenten,  det finns innovationer som är framtagna inom 

Medicinsk teknik så självklart finns det här också, egentillverkning absolut och 

förändringsagenten, i högsta grad så är vi med och stöder förändringsdelarna. Vi har våra 

deltidsanställda som fungerar som förändringsagenter under två och ett halvt år.  

Opinionsledare, det är jag hela tiden, därför att jag måste skapa opinion för det hela. 

Gatekeeper är vi när vi försöker föra in någon ny teknik, men inte uppnår de regulatoriska 

kraven, så vi är en typ av gatekeeper också. Champion det har vi inom vår verksamhet, de 



Resultat 

84 
 

som stöder.  Ta sektionschefen inom Medicinsk teknik som ser till att man får ett stöd för att 

få ett större inflytande på aktörerna.       

3. Under införandet av en ny innovation vilka aktörer/intressenter brukar vara inblandade 

utanför Karolinska Universitetssjukhuset?  

När det är ett företag som kommer med en innovation är självklart industrin och företaget 

med. Utanför sjukhuset kan olika akademier vara med beroende på vad det är för någonting 

man vill titta på. Jag försöker att plocka in och samverka med andra akademier som kanske 

har hälsoekonomer eller så måste man titta på den sociala aspekten hur tekniken fungerar ur 

det perspektivet. 

– (MS)Sociala perspektivet hur menar du då? 

Beteendevetenskapligt, man tittar på hur patienterna eller användarna agerar vid 

användningen av ny teknik. Interaktionen människa/ maskin är föremål för forskning på 

Karolinska Institutet och på KTH i viss utsträckning. För oss har användbarheten av 

medicinteknisk utrustning alltid varit intressant när man undersöker om man ska införa ny 

den. Likadant är det när vi för in hela medicinska system, då måste vi utvärdera 

användbarheten. Användbarheten omfattar både användarvänlighet och nytta.   

4. Skulle du kunna beskriva införandet av en ny innovation avsedd att användas inom hälso- 

och sjukvården, hur den processen vanligtvis går till, gärna några konkreta exempel?  

Vi hade ett CPAP-system (Continuous Positive Airway Pressure) som vi utvecklade någon 

gång under mitten av 1990-talet. 

– (MS) Är det en ventilator, CPAP?  

Ja, det är en typ av enkel ventilator, de andra är av typen övertrycksflöde. Det handlade om en 

elektrisk CPAP som var avsedd för vuxna som man utökade användningsområdet för, vilket 

gjorde att man inte behövde använda gastuber. Dessutom byggde vi in ett antal 

larmfunktioner i systemet, vilket inte heller fanns tidigare.  På den tiden använde man 

gasflaskor tillsammans med en gasmixer. Men eftersom det gällde familjer med småbarn i de 

här fallen, så var det att ha gasflaskor hemma, jag menar ur säkerhetshänseende att ha 20 

stycken 50 liters gasflaskor. Man ville inte ha det i en bostad. Sen var det dyrt för samhället, 

gastuberna var kostsamma, dyra i drift, plus att noggrannheten på utrustningen inte var 

optimal. Därför tog vi fram ett system som vi kallade för HS-CPAP-Sys, som såldes in inom 
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den juridiska sfären Landstinget. Det gick inte utanför huvudmannen och det här var innan 

MDD direktivet införlivats fullt ut, så det var enligt det gamla EMC direktivet. Vi ansvarade 

för tillverkningsprocessen, vi hade teknisk prövning, vi kontaktade och utnyttjade 

testinstitutet ”Nemco”. Semco hade långa prövotider på den tiden, så vi vände oss till Nemco 

istället som prövade elektromagnetisk kompabilitet och sådant på utrustningen. CE-märkta 

produkter monterades ihop till ett system som fick ett nytt användningsområde. Vi fick 

tillverkaren att ändra på sina produkter, man brukar säga att man inte kan få tillverkaren att 

ändra på sina produkter. Vi hade amerikanska tillverkare bland annat som underleverantörer 

och de var benägna att ändra på sitt avsedda användningsområde för att vidga möjligheterna 

att använda produkterna till fler behandlingsområden. Det går att påverka företagen om man 

för en konstruktiv dialog. Efter den tekniska prövningen gjorde vi några studier tillsammans 

med kliniken med gott resultat. K Roback nämner i teoriavsnittet. Innovationer genomgår 

förändringar under utspridnings- och implementeringsstegen och gruppen med potentiella 

införare kanske växer och det tillsammans med innovationens användbarhet gör att 

användningen och antalet inte är statisk. Ett annat uppmärksammat problem är att avgöra när 

modifieringar endast blir modifieringar eller faktiskt blir nya innovationer som då borde bli 

betraktade att inneha separata innovationsprocesser.
141

 

– (MS) Används den fortfarande den här typen av CPAP? 

Nej, den måste svara upp mot dagens MDD krav och vi har inte haft resurser att bedriva, och 

vi har inte gjort någon analys heller om behovet fortfarande finns kvar. 

5. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

Ja, det är som med allt annat inom hälso- och sjukvården att man har rutiner. Rutiner som är 

användbara och som är distribuerade till intressenter och användare av det här systemet, så att 

man vet, hur, vilka vägar, och vem man ska kontakta osv. Det är viktigt att kommunicera ut, 

både internt och externt, så att personalen  inom sjukhuset får reda på vilka ingångar och vilka 

resurser som finns. När det exempelvis kommer in en ny forskare till sjukhuset, så vet man att 

inom Medicinsk Teknik finns det kompetens kring området innovationer, nyutveckling och 

vidareutveckling.  Sen är det också viktigt att man klargör vad en innovation är.  En 
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innovation, är en ny ide som är konstruerad, prövad och implementerad. Om man pratar med 

en viss grupp innovatörer som har jobbat länge inom branschen, så säger de att någon 

innovation är det inte förrän den har genererat nyttoeffekter. Därför handlar det inte bara om 

att sälja in den på marknaden och att det är en ny innovation och en ny produkt på marknaden, 

utan det kanske är först då man ser att man erhåller nyttoeffekter som det blir en innovation. 

Det är en intressant diskussion då det gäller definitioner. Räknar man med att en innovation 

måste generera i nyttoeffekter för att den ska få klassas som en innovation?  Man pratar om 

uppfinningshöjd och då är det ett nytänkande och sådant, men det säger inte hur mycket nytta 

uppfinningen eller innovationen genererar.  

6. Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följs vid införandet av nya innovationer inom hälso- 

och sjukvården?  

Från hälso- och sjukvården är det de riktlinjer som Socialstyrelsen sätter upp och hälso- och 

sjukvårdslagen, det är liksom fundamentet. Sen ska de svara upp mot det medicintekniska 

direktivet (MDD).  Sen är Sverige unikt, så tillvida att vi har det här med egentillverkning. 

Det gör att vi kan placera ut utrustning i vården förutsatt att vi gör en dokumentation. 

– (MS) Så det förekommer inte i andra länder alls då?  

Nej, inte vad jag känner till i alla fall. Det här är något som är viktigt nu att man verkligen 

tittar på nyttan, att man har gjort riskanalys, att man har gjort någon typ av verifiering och att 

det är en säker produkt som man för in i sjukvården.       

– (MS) Jag tänkte lite på riktlinjer inom hälso- och sjukvården hur ni arbetar med 

arbetsrutiner, instruktioner och sopar vid införande av innovationer. 

Vi har en bakgrund att stå på, vi är Sveriges enda enhet (MTA-analys) som har ackreditering 

av Swedac att utföra kontroller. Det är ett kalibreringslaboratorium och det gäller för 

storheterna fotometri, massa, temperatur, gastryck och varvtal för centrifuger.  Skillnaden 

mellan certifiering och ackreditering är att vid certifiering dokumenterar du vad du gör, men 

du ser inte om du gör det bra eller dåligt. Vid en ackreditering kommer kontrollorganet som i 

vårt fall är Swedac och mäter att vi uppfyller kraven på de här kalibreringslaboratorierna. Det 

gäller inte all utrustning och alla system ute hos oss utan gäller de ackrediterade kalibrerings-

laboratorierna som vi har här eller de ackrediterade mätplatserna. Det här genererar ringar på 

vattnet när det gäller kvalitetssäkring på all spårbar mätning som vi gör och även till annan 

verksamhet. Vi drar nytta av de erfarenheter och kunskaper vi har om dokumentation och 
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kvalitetssäkring. Vi försöker även att vidga dokumenteringen av innovationsprocessen. 

Medicinsk Teknik har en tillsynsfunktion, jämför K Robacks IDD-modell som säger att på 

den interna arenan kan tillsynsmyndigheten vara en person i en nyckelposition inom en 

organisation eller en organisatorisk enhet som upprätthåller normer och värderingar i hans 

eller hennes organisation, förutom vanligtvis lagstiftande organ, statliga myndigheter och 

andra myndigheter som bygger upp de regelmässiga strukturerna, för att försäkra sig om att 

nytillkomna innovationer passar in i samhällets normer exempelvis normer gällande 

effektivitet och säkerhet
142

. 

7. Hur tar ni fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?  

Ska man titta generellt sett, ska det faktiskt vara de som för in tekniken, dvs. de kliniker som 

investerar som bör se till att ha den kunskapen. Det innebär inte att de måste ha kunskapen 

lokalt ute på kliniken, för det är kanske är en utopi. Alltid då man för in ny teknik bör de som 

är klinikansvariga och verksamhetsansvariga se till att tekniken påvisar nettonytta. Vad man 

oftast tittar på, det är att räkna upp ett antal nyttor som man erhåller och sedan säga att här 

investerar vi. Men vi måste också jämföra, vad är kostnaden för det? Jag menar att man får 

fram en nettonytta, för en bruttonytta är inte intressant. Därför att om det kostar mer än det 

smakar så måste det vara väldigt strategiskt för att man ska föra in innovationen. Vi tittar på 

en nyttomodell som heter Peng som betyder ”prioriteringar efter nyttogrunder”, och det 

handlar om att få fram en nettonytta. Vi börjar föra in den mer och mer i samtliga arbeten som 

vi gör, att ha med den som en av komponenterna.  

– (MS)Visar upp Tabell 3 som visar olika typer av hälsoekonomiska analysmetoder som 

används av SBU. Är det någon av de analysmetoderna som ni använder?  

Det är en typ av CBA (Cost Benefit Analysis, kostnadsintäktsanalys). Det är nyttan i kronor. 

Jag tror att man verkligen ska titta på det därför att, vad är det som beslutsfattarna förstår bäst 

av allt? Det är då saker visas upp i monetära termer.  Går man vidare med det här, vad är ett 

människoliv värt? Det är väldigt svårt att definiera det. Jag tror att vi har läroprocesser som 

kanske tar fem, tio, tjugo år innan vi har en mer human syn på vad ett människoliv är värt 
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jämfört med vad vi har idag. Idag värderas det inte mycket, därför tror jag att det är ett viktigt 

arbete framöver att titta på det här för att ge stöd till beslutsfattarna om vilken teknik man ska  

föra in, och att man erhåller nettonytta.   Jag menar, det här kan man ifrågasätta. Ska 

ingenjörerna arbeta med det här? Jag hävdar att så är fallet. Tidigare har vi tittat på 

investeringar av teknik in till sjukvården med den totala kostnaden för att föra in teknik och 

tillämpat modellen Life Cycle Cost. På samma sätt måste vi räkna med att det inte bara är 

tekniken, reservdelar, service och underhåll som kostar utan också vad som händer i 

verksamhetsprocessen då den förändras. 

– (MS) Kan du förtydliga en gång till vad du menar med nettonytta?  

Bruttonytta, då adderas antalet nyttor som erhålls. Man är nöjd när man har erhållit x antal 

nyttor som är värda en viss summa. Men sedan om man ska föra in den nya innovationen så 

kostar det någonting, exempelvis att skrota gamla system, utbilda personal på de nya 

systemen, föra in hela tekniken och kanske ändra på  arbetssätt  och utbilda personal för att 

använda utrustningen på ett nytt sätt. Det här är kostnader som finns med för att man ska 

kunna erhålla den här nyttan som man pratar om. Det innebär att man måste ta med de 

kostnader som finns med i sammanhanget och plockar du bort alla kostnader från nyttan, då 

får du fram en nettonytta. 

8. Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården?  

Det är en diskussion mellan verksamhetsansvariga och de som kan utrustningen det vill säga 

ingenjörer på Medicinsk Teknik. Det är ett ansvarsområde som verksamhetscheferna ska 

behärska när tekniken ska förnyas. Vi på Medicinsk Teknik känner oftast till prestandan på 

utrustningen och även marknaden i viss mån och en dialog förs. Här tror jag att det kommer 

att stärkas ännu mer i framtiden därför att Medicinsk Teknik på Karolinska kommer att införa 

det här med MT-samordnare. 

9. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården?  

Risk, nytta och ekonomi. 
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10. Processen med utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården, hur den går 

till, skulle du kunna beskriva den, gärna några exempel?    

Jag tycker att den frågan borde du ställa till de som jobbar närmare daglig utrustning. 

11. Vad händer rent praktiskt med äldre teknologier som utmönstras inom hälso- och 

sjukvården? 

Inget svar på grund av tidsbrist. 

6.1.3 Lars Carlsson Verksamhetschef MT   

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter under införandet av en ny innovation, 

avsedd att användas inom hälso- och sjukvården?  

Jag arbetar som Verksamhetschef för Medicinsk Teknik, med tyngd på förändringsledning, 

processtyrning, riskhantering i patientprocessen och är också aktiv i standardiseringsarbetet, 

där jag har specialiserat mig på elektromedicinsk säkerhet och hur informatiken möter 

modaliteterna.
143

  Jag arbetar med att tillsätta resurser vid riskhantering och är engagerad i 

riskhanteringsprocessen vad det gäller Medicinsk Teknik och arbetar med coachning 

beroende på typ av dokumentation. Den slutliga fasen i innovationsbeslutprocessen är 

konsekvenserna av en innovation, definierat som de förändringar vilka inträffar för en individ 

eller ett socialt system som ett resultat av upptagandet av en innovation eller förkastandet av 

en innovation, avsnitt 3.1, innovations och utvecklingsprocessen
144

.  

Jag försöker att hitta innovationer inom Medicinsk Teknik och att det ska vara möjligt att 

kunna använda innovationen direkt hos patienten. Vid upphandlingen av medicintekniska 

produkter kontrollerar vi att technical file finns med och att det finns godkända dokument som 

påvisar att produkten uppfyller de väsentliga kraven enligt MDD. Det ska vara ordning och 

reda. Vi här på Medicinsk teknik kan dessutom testa en ny innovation direkt när det gäller just 

egentillverkning av medicintekniska produkter. Medicinsk Teknik har även samarbete med 

SLL Innovation. De har resurser att titta på patentarbetet kring införandet av nya innovationer. 

Om behov och förutsättningar finns för att införa en innovation kan SLL Innovation besluta 

om att genomföra en ansökan till PRV gällande uppfinningen eller innovationen och att arbeta 
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vidare med marknadsplaner och guida resurser till rätt ställe.  Två SLL ingenjörer är anställda 

för att arbeta med innovationer och både SLL Innovation och Medicinsk Teknik måste vara 

experter på regelverk. Det händer att vi kan komma i konflikt med SLL om lämpliga 

innovationer. Enligt läkarna finns det 100 bästa modeller i en operationssal.  

2. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Utvecklaren, förändringsagenten och opinionsledaren. 

3. Under införandet av en ny innovation vilka aktörer/intressenter brukar vara inblandade 

utanför Karolinska Universitetssjukhuset?  

Hygienmänniskor (provtagare/mikrobiologer) och  riskanalysspecialister är inblandade. 

Materialkunniga experter behövs och samarbete sker därför ibland med akademien t.ex. KTH. 

Andra inblandade experter är Toxikologer med tanke på allergirisker med vissa material, 

hälsoekonomexperter är involverade och andra kliniska experter. För att införa innovationer 

inom hälso- och sjukvården finns ytterligare intressenter representerade i form av 

marknadsplansexperter, miljöexperter framförallt vid större projekt och givetvis är ansvariga 

tillverkare inblandade. 

4. Skulle du kunna beskriva införandet av en ny innovation avsedd att användas inom hälso- 

och sjukvården, hur den processen vanligtvis går till, gärna några konkreta exempel?  

– (MS) Tar upp RIS och Snabba Klipp som Heikki Teriö (MT) tidigare nämnde för att 

underlätta informationsöverföringen vid användningen av röntgenremisser. 

RIS med Snabba Klipp, paketerades lite felaktigt, kan bara köras på Solna Universitetssjukhus 

det är en nackdel förstås. 

Vad det gäller Landstingets projekt där Olle Hillbom arbetar för SLL Innovation, bygger 

verksamheten på en central projektmodell. Det handlar om att få fram projekt, sen att 

sammanstråla för att se vilka möjligheter som finns för genomförbarheten av ett projekt med 

en ny innovation. Det viktiga med en innovation är själva starten. Det gäller särskilt om man 

ska göra en patentansökan. Utgångspunkten är om innovationen är avsedd att användas i 

Sverige eller i hela världen, i det senare fallet måste en global patentansökan göras.  Vid 

patentansökan är villkoret även att det är locket på, beroende på sekretess. Min roll är annars 
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att arbeta för ett godkännande av en innovation och att se till att den passar in i 

marknadsföringen.   

5. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården?  

Förekomsten av olika kompetenser kan hindra eller bromsa införandet av en ny innovation, 

ibland tappar man en innovation, den bromsas på fel ställen.  Pacemakern utvecklad av Rune 

Elmqvist patenterades inte (lång diskussion om patentens för och nackdelar, ett patent både 

stänger och öppnar upp marknader på grund av äganderätt till patentet under en viss tid). Det 

finns idag ett flertal tillverkare trots att patentansökan inte gjordes 1958. Lars Carlsson menar 

att det finns en baksida med patenten, vilket är att de hämmar konkurrensen för 

mänskligheten.  

6. Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följs vid införandet av nya innovationer inom hälso- 

och sjukvården?  

Lag 1993:584 om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter 

om medicintekniska produkter; SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården; SOSFS 2005:12 Ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. 

7. Hur tar ni fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?   

Evidens, nuläget måste mätas upp, sen arbetar man med en hypotes, gör pilotstudie och sedan 

kan det bli frågan om ett eventuellt införande av en ny innovation eller metod. De beräkningar 

som utförs kring kostnadseffektivitet är kostnadsnyttoanalys (CUA) respektive 

kostnadsintäktsanalys (CBA) vid införande av nya metoder/innovationer enligt tabell 3 som 

visar olika typer av hälsoekonomiska analysmetoder.  

8. Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården?  

Inget egentligt svar.  
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9. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården?  

Tidigare har det inte funnits något faktabaserat system alls. I år (2011) rekommenderar 

Medicinsk Teknik utifrån servicekostnad, driftskostnad, lämplighet och patientfarlighet när en 

äldre teknologi ska utmönstras. En MTP ska alltid vara lämplig för sin användning enligt lag. 

10. Processen med utmönstring av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården, hur den går 

till, skulle du kunna beskriva den, gärna några exempel?    

En äldre teknologi som ska utmönstras, används tills den inte används. Det finns inget 

egentligt standardförfarande vid växlingen nytt och gammalt. De flesta vill helst arbeta med 

nya produkter som anses vara mer intressanta. 

11. Vad händer rent praktiskt med äldre teknologier som utmönstras inom hälso- och 

sjukvården?  

När vi skrotar äldre teknologier tillämpas en minutiös skrotningsrutin, (vilket är beskrivet 

tidigare av Heikki Teriö (MT)). Att sälja vidare till någon annan händer egentligen aldrig. Vi 

vill inte sälja inom Sverige av konkurrensskäl. 

6.2 Upphandlingssektionen Karolinska Universitetssjukhuset 
Informationen i det andra delavsnittet kommer från en intervju utförd på Karolinska 

Universitetssjukhusets Upphandlingssektion i januari år 2012. Den som deltar i intervjun är 

Göran Windh, han arbetar som upphandlare av medicintekniska produkter med ansvar för 

Barndivisionen och har erfarenhet och har tidigare arbetat på avdelningen för Medicinsk 

Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset. 

6.2.1 Göran Windh Upphandlare  

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter under införandet av en ny innovation, 

avsedd att användas inom hälso- och sjukvården?  

Jag arbetar som upphandlare vilket betyder att jag är projektledare för upphandlingar över 300 

000 tusen kronor. Beloppsgränsen innebär att man är tvungen att göra annonserade 

upphandlingar. Tillsammans med sakkunniga från uppdragsgivaren och kundkliniker sätter 

jag ihop en grupp för att ta fram ett förfrågningsunderlag för att göra en upphandling.  

Upphandlingen omfattar bland annat kravspecifikationer, avtalsförslag och så vidare, som 

man sedan annonserar ut på marknaden. Efter det görs en utvärdering av de anbud som har 
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kommit in.  Den utannonserade modellen eller förfrågningsunderlaget visar hur man tänker ta 

fram vinnaren av anbudet.  Förfrågningsunderlaget är vanligtvis uppdelat i skallkrav och 

börkrav som man säger.  Skallkrav som måste vara uppfylla för att anbudsgivaren ska få vara 

med i upphandlingen och börkrav eller kriterier för poängsättning av anbuden för att räkna ut 

vilka som vinner den här upphandlingen.  

– (MS) Poängsättningen hur fungerar den? 

Det finns flera olika modeller. Vi jobbar mycket med mallar och vi har en mall från början där 

vi kan ha ganska generella börkrav eller kriterier som man sätter poäng efter, som ska vara så 

tydliga som möjligt. Det gör att anbudsgivarna vid angivandet av svaren (alternativen) ser om 

de uppfyller kriterierna och då går det även att sätta poäng relativt tydligt.  Mallen eller 

förfrågningsunderlaget kan  exempelvis uppge att en MTP inte får ha en högre ljudnivå än 40 

Db för att inte störa patienten. Sen kan det finnas svårare frågor där det kommer in 

bedömningar som; Hur lättanvänd är den här MTP? Hur stor är utbildningströskeln för 

personalen för att komma igång att använda den här produkten självständigt? Sådana frågor 

kan man inte bedöma direkt i form av ett teoretiskt svar via ett anbudsdokument, då kan det 

istället bli frågan om ett studiebesök.  Det kan också vara demonstrationer eller 

provuppställningar eller något liknande när man gör sådana bedömningar. Då använder man 

en poängskala för att sätta ett visst antal poäng.  I det fallet kan det vara en arbetsgrupp som 

sätter individuella poäng och sedan räknar man ut ett genomsnitt på deras poängsättning.  Det 

viktiga är som vanligt att man behandlar alla anbud lika. Är det så att man bedömer att ett 

anbud behöver utvärderas med en provuppställning då gör man provuppställning på alla 

anbud som har klarat den här första ribban.  

– (MS) Det ska se likadant ut med testerna som man gör!   

Javisst, det deklarerar man redan vid annonseringen av vilka tester man tänker göra vid 

provuppställningen. Det är lite av grundmodellen för hur vi jobbar. Utöver det så är det 

mycket investeringsarbeten. Investeringsrådet  finns på sjukhuset och det finns 

investeringsråd på divisionsnivå likaså, där lägger de fram kommande planeringar för 

framtiden. I investeringsrådet på divisionsnivå deltar jag i mötena och framför mina 

prioriteringar i valet mellan olika investeringar och är sedan konsult åt klinikerna och hjälper 

dom att få igenom upphandlingen den regelmässiga vägen. 95 procent av det som upphandlas 

är medicinteknisk utrustning, sällan handlar det om någonting annat.   
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– (MS) Är det så att det mesta  som upphandlas är beprövade teknologier som finns sedan 

lång tid tillbaka?  

Egentligen kan man säga så här, vi handlar inte några prylar. Vi handlar inte teknik, vi handlar 

funktioner. Vi vill lösa en uppgift och vi beskriver vilka funktioner vi vill uppfylla och vi 

beskriver vilka uppgifter vi har att göra. Vi försöker att undvika att ställa några direkt tekniska 

krav på det viset. Istället försöker vi skriva en teknikneutral funktionsbeskrivning där det är 

upp till anbudsgivaren att förslå bästa möjliga metod för att lösa vår uppgift.  För vi kan inte 

vara experter på vilka produkter som finns ute på marknaden för att lösa det här. Det kan 

finnas många olika sätt att lösa en uppgift på. Därför gäller det att vi skriver så tydliga 

underlag som möjligt i vår kravspecifikation, så att vi kan utvärdera anbuden, även vikta 

metoderna mot varandra.  Vi jobbar med avsedd användning som man säger. Det är mycket 

upp till kliniken att beskriva; Hur de ska använda utrustningen? Vad de ska göra? Vad är det 

för typ av sjukdom eller vad är det för typ av undersökning eller behandling man ska göra?  

Det kommer naturligtvis in teknik i alla fall hela tiden, om det nu exempelvis handlar om 

bildbehandling och ultraljud.  Man försöker hålla sig så allmänt som möjligt utan att gå in 

alltför mycket på tekniska specifikationer. Vi ska inte tala om för tillverkaren eller för 

leverantören hur de ska tillverka den här (MTP). Det behöver inte vi göra, det är de experter 

på. Vi ska bara tala om för leverantörerna vad det är för funktionsbehov vi har och vilka krav 

vi har på produkten. Det är lite svårt, ofta är det en balansgång där hela tiden att inte måla in 

sig i hörnet och kräva för mycket teknik. Det kan hända att man begränsar marknaden då. Just 

användarvänlighet är annars en mjuk fråga. Den frågan tar man ofta upp, men som är svår att 

bedöma och den är individuell för alla. För lång och kort och tjock och smal är det olika 

arbetsställningar för att lyfta någonting eller att lyfta en patient eller vad det nu är frågan om. 

Därför måste det finnas flera som utvärderar för att få fram någon form av genomsnittlig 

uppfattning om användarvänligheten eller hur man uppfattar information på en skärm eller 

hur tydligt nödstoppet är för övriga akuta situationer eller något sådant.  

2. Under upphandlingen och införandet av en ny innovation, vilka aktörer/intressenter brukar 

vara inblandade i den processen på Karolinska Universitetssjukhuset internt, externt? 

Alltså, vi har inte den ingången om det är ny eller gammal teknik. Vi har ingen rubrik som 

heter innovation utan vi har rubrikerna funktioner. I fall det är en innovation som 

anbudsgivaren kommer med i sitt anbud, det vet inte vi.  Det har inte vi haft med som krav 

från början att det ska vara någon gammal teknik eller någon ny teknik. Så alla våra 
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upphandlingar utgår från storleken på beloppet och att de följer sjukhusets regler. Oftast är det 

en uppdragsgivare från sjukhussidan, den kliniska sidan. Det är en division eller en klinik som 

har ett uppdrag. Alla sådana uppdrag ska anmälas till upphandlingssektionen. Där är det en 

upphandlare som tar hand om objektet och sammankallar till en sakkunnig grupp med 

användarna som nu ska använda produkten. Det är de interna parterna och sen har vi fler 

parter på sjukhuset som vi anlitar beroende på vad det är för teknik bakom det här. Oftast 

Medicinsk Teknik, de är alltid med, ibland är det Strålningsfysik, då är fysikerna med. Ibland  

är det fastighetsfrågor, det kanske är någonting som ska installeras i fastigheten. Det kan vara 

fastighetsansvariga, typ Lokum. Det kan vara It-frågor och då får man ta in It-avdelningen för 

att formulera de kraven såvida inte Medicinsk Teknik kan göra det. Det är de intressenter som 

är inblandade i upphandlingen av MTP. Det som är unikt för ett sjukhus är det som vi själva 

upphandlar. Ibland sker samarbete med andra sjukhus inom landstinget. Det kan vara 

tillsammans med Södertälje Sjukhus eller Danderyds Sjukhus eller Södersjukhuset. Det 

förekommer om alla sjukhusen har samma intresse av en produkt. Om alla sjukhusen ska ha 

operationssängar t.ex. så kan det vara möjligt att få lägre inköpspris per styck. Sen kan det här 

utmynna i olika resultat . Det kan vara eller rättare sagt så vet man det redan innan om man 

siktar på att göra en upphandling av den här funktionen. Upphandlingen kanske bara ska lösa 

behovet vid ett enda tillfälle eller så kan det vara frågan om att man skriver ett ramavtal. 

Upphandlingen kanske ska gälla i tre år och man kanske har ett styckepris på de här 

produkterna som man får göra ett avrop på, så kan det också vara. Det här gäller helt oavsett 

om det är en innovation eller inte, vi tänker inte i de banorna. Vi kan delvis begränsa 

upphandlingen. Om vi t.ex. gör en medicinteknisk upphandling och skriver någon form av 

ramavtal för att leverera en produkt om tre år, då skriver vi in i avtalet att uppdateringar av 

den här produkten och befintliga funktioner de skall ingå.  Det köper vi från början, därför att 

funktionerna kommer löpande att uppdateras i mjukvaran i datorenheten, (om någon kommer 

på en bättre algoritm för att räkna något värde). Men däremot uppgraderingar, nya funktioner 

och sådant, det vill vi absolut inte ha med. Det är som att köpa grisen i säcken.  Vi vet inte ens 

om det kommer några uppgraderingar så det är lite skillnad mellan uppdatering och 

uppgradering. Gradering, uppgradering vill vi exkludera från början, det vill vi göra en 

tilläggsupphandling på i så fall. Om vi t.ex. har en viss typ av befintlig utrustning och om 

leverantörerna har en innovation/ide om att den här kan man använda på det här sättet också, 

eller att de har utökat funktionerna i utrustningen. Då ingår inte det i den ursprungliga 

affären/avtalet, utan det är någonting som tillkommer med en ny förfrågan, ny offert, 

hantering av ny upphandling.     
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3. Skulle du kunna beskriva införandet av en ny innovation avsedd att användas inom hälso- 

och sjukvården, hur den processen vanligtvis går till? 

När man gör upphandlingen så skriver man sådant här ganska förutsättningslöst. Man 

förutsätter att det kan vara en innovation som är helt okänd för användarna på kliniken. Det 

här tar man upp framförallt i samband med introduktionen och utbildningen av användare och 

med Medicinsk Teknik. Det framkommer med sakkunniggruppen när man tar fram 

förfrågningsunderlaget om de känner till den här medicintekniska produkten eller inte, hur 

okänd den är. Ju mer okänt område man är ute på desto mer kriterier och krav har man på 

utbildningen av användare. Likaså har man mycket krav på att anbudsgivarna måste kunna 

bevisa det här med kliniska studier, att innovationen har avsedd verkan, om de nu kommer att 

lämna ett anbud med så att säga en ny innovativ lösning. Så vi kräver att de ska kunna påvisa, 

styrka med länkar till oberoende kliniska studier att innovationen verkligen har den kliniska 

verkan som de beskriver. Sen handlar det framför allt om utbildningen av användarna. Man 

kan kräva dels introduktionsutbildning innan leverans och det kan vara produktspecialister 

eller applikationsspecialister som kan den här produkten som ska delta under en viss tid efter 

leverans under en introduktionsfas. Det är rena handhavandefrågor. Det finns också det här 

med introduktionsperioder vid stor tung teknik då man gör besiktningar och kontroll av 

utrustning med avseende på tillgänglighet och tid. dvs. att det inte förekommer för mycket 

driftsstörningar osv. tekniskt sett. Det kan vara ganska omfattande utbildningsprogram som 

leverantörerna har med personal när det gäller införande av ny innovativ teknik. På en stor 

avdelning arbetar cirka 30-40 personer i personalgruppen och det kan ta lång tid att utbilda 

personalen. Det förekommer skiftgång hos personalen eftersom de jobbar kväll och natt och 

det kan bli både fyra och fem utbildningstillfällen.  Det blir ren katederundervisning till att 

börja med, sen kan det vara mer hands-on-utbildning.  Det förekommer att många av 

leverantörerna har som de kallar en akademi på sitt eget specialistområde och bjuder in 

användare från hela landet som kommer till introduktionen av nya innovativa metoder. Det 

finns mycket nätverk bland användarna av MTP, både med och utan leverantörer.    

– (MS) Heikki Teriö (MT) och jag diskuterade lite kort, innebörden av teknologier och Sven 

Jonsson tog själv upp frågan vad en innovation är för någonting. Det är inte helt kristallklart 

vad skillnaden är mellan innovationer och teknologier, gränsen verkar vara är oklar.  

Ja, just det, alltså en ren innovation har ju väldigt svårt att komma in på sjukhuset oprövat. 

Det kan den inte göra, vilken patient skulle ställa upp på att vara försökskanin.    
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– (MS) Det kanske hände förr någon gång. 

Ja, men det är väldigt många filter för en innovation att ta sig igenom, nu när den ska 

levereras och där den kommer att jämföras på samma sätt med alla andra befintliga produkter. 

Man kan möjligtvis kalla den för innovation första gången den kommer som medicinteknisk 

utrustning.  Man kan se det mer i ett historiskt perspektiv. Det var mer vanligt förr i världen 

inom sjukhusvärlden, med de befintliga Medicinteknikerna som själva utvecklade 

innovationer. Professorn kanske kom med sin nya metod och ville göra en viss behandling. 

Men den medicintekniska produkten som behövdes fanns inte på marknaden att köpa. Istället 

framställdes en innovation och utvecklades på sjukhuset, en MTP som professorn kunde 

använda för sitt tillämpningsområde, men det förekommer ju inte längre.  Det beror på att det 

är så pass många trösklar att ta sig över och så många filter i systemet, så många certifieringar 

som krävs innan man kan uppfylla alla krav för att få sälja en MTP. För att få sälja en MTP på 

marknaden så måste tillverkaren se till att den blir CE-märkt. Det finns ett litet kryphål för 

egentillverkare av MTP. Om det nu inte finns någon tillverkare på marknaden som kan 

leverera den här MTP så är det möjligt att göra en egentillverkad MTP. Men då krävs det att 

riskanalys utförs på MTA, alltså inom sjukhuset. Det kan man också göra, men det är en 

nödlösning som är mera ovanlig.  

4. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Man skulle kunna ha en halv markering på upptäckaren, jag är med och diskuterar funktioner 

med kliniker så att säga, man ser lite nya idéer och sådant där. Utvecklare är man ju inte 

direkt, den rollen skulle mera anbudsgivare eller leverantörer ha tror jag. Investerare är man 

lite grann, betalaren eftersom jag är med i den ekonomiska processen för att se till att det finns 

förutsättningar för upphandling. Organisatör är jag inte så mycket. Rollen eller aktören som 

tillsynsmyndighet är lite utanför också, vi ser till att tillsynsmyndigheternas föreskrifter och 

riktlinjer används i viss utsträckning. Jag känner nog mera för gatekeepern, jag är mera 

konsult, rådgivare i de här frågorna, mixar med teknik och upphandling. Det är väl de 

tydligaste rollerna tycker jag. 
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5. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

De underlättande faktorerna det är att det är en stor organisation, en teknikintensiv och just 

Karolinska är ett Universitetssjukhus så det ligger i framkanten och är intresserade av alla nya 

metoder.  Nära samarbete med forskning, många är sakkunniga läkare osv. som deltar i 

upphandlingarna, de är också forskare vid sidan om. Det finns en stor inkörsport för 

innovationer kan man säga, läkarna har många nya idéer. Ett stort sjukhus har ett regionalt 

ansvar med en stor budget för att investera i ny teknik. Det kan man säga är de stora 

underlättande faktorerna. Det som kan vara begränsningar är att vi är en offentlig verksamhet, 

att vi är skyldiga att följa LOU. Vi upplever väl lite grann att LOU är en begränsning att det är 

väldigt byråkratiskt, krångligt att göra upphandlingar.  Vi skulle nog klara av att göra säkra 

upphandlingar för sjukvården utan Lagen om offentlig upphandling, många gånger. Det är en 

kostnadsdrivande och tidsdrivande faktor som gör att det kan vara svårt att tillmötesgå 

uppdragsgivarna fullt ut hela tiden. Det är en besvärlig faktor för sakkunniga kliniker att 

behöva gå den långa vägen genom LOU för att nå sina mål. Det är en begränsning.  

– (MS) Talar lite om läkarnas arbetsområden, behandlingsmetoder m.m. relaterat till 

införandet av nya innovationer.  

Det är en möjlighet som läkarna har om de i sitt nätverk har hört talas om nya kliniska 

metoder för att lösa ett stort problem som de tidigare inte har sett någon lösning på. Vilken 

väg skulle de ta för att köpa in en sådan innovativ lösning?    

– (MS) Då behöver läkarna ändå ha en MTP. 

Ja, då måste läkarna ha alla konsulter inom sjukhuset, de måste ha upphandlare, de måste ha 

Medicinsk Teknik och de måste ställa samma krav som i vanliga fall, att det ska vara 

certifierad utrustning och att man måste följa LOU osv. Det är en tröskel internt i 

organisationen att en läkare tror att det är lätt att göra en upphandling. Göran Windh 

exemplifierar;  Det finns en italiensk Professor som har tagit fram en metod eller en utrustning 

för att lösa det här unika problemet. Just han har hittat den här metoden/MTP,  så jag tänkte 

ringa till honom och köpa den och det går ju inte. De förstår inte att man måste skriva 

teknikneutrala underlag från början. Man kan inte skriva i investeringsprocessen på sjukhuset 

att jag ska köpa den här Philips XXA, det går liksom inte. Det tror många Läkare att man kan 

göra. Men, det är självklart, det är bara den här utrustningen som kan lösa det här problemet 
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(säger Läkaren/Läkarna). Men då säger jag, det är det vi ska bevisa med upphandlingen. Jag 

menar att de pratar hela tiden om att de ska utföra evidensbaserad vård och vi säger att vi ska 

utföra evidensbaserad upphandling. Vi vill bevisa med annonseringen och upphandlingen, att 

det här är den produkten vi ska ha med hjälp av teknikneutrala förfrågningsunderlag. 

– (MS) Nej, läkarna sysslar förstås inte med upphandling i sin dagliga verksamhet.  

Nej, de ser det mer som ett hinder att vi måste följa LOU. Det är just det, att det är nästan ett 

kollektivt beslut (upphandlingen), se teoridel 3.2 fyra huvudelement vid spridning av 

innovationer om kollektivt beslut i ett (4) socialt system. Det finns så många experter på ett 

sådant här stort sjukhus som kan vara sakkunniga, dels från upphandlingen, dels från kliniska 

sidan, dels från medicintekniska sidan och från strålskyddsfysikernas sida och att alla kan 

samarbeta så pass bra att de hittar det som är lämpligast. Att alla är införstådda med hur man 

skriver en kravspecifikation, det är inte så lätt. Det är en utbildningsfråga i sig, att förstå hur 

man ska formulera sig där. Det är vägande av ord på guldvåg.  

6. Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följer ni vid upphandlingen och införandet av en ny 

innovation? 

Det är lag (1993:584) om medicintekniska produkter. Vi följer LOU, Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling. Vi följer de Europeiska direktiven dvs. att det måste vara CE-märkt 

utrustning. Det är i stort sett de lagarna. Man kan säga att under de lagarna finns alla direktiv 

och alla standarder. Det räcker i stort sett att nämna dem, därför att de är heltäckande. 

– (MS) Tar upp SBU:s och Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. 

Ja, vi stödjer oss mot riktlinjer och rekommendationer också naturligtvis. Hur är det vi brukar 

säga att det här är? Vi kräver att alla sådana här upphandlingar skall följa alla tillämpliga 

författningar som ges ut av Arbetsmiljöverket och av Socialstyrelsen och av 

Läkemedelsverket. Det är svårt för oss att gå in i detalj eftersom man inte vet hur 

rekommendationerna ska tillämpas från ärende till ärende, utan där är det tillverkaren eller 

leverantören som själv bäst känner till vilka delar i de här författningarna som är bäst 

tillämpbara. Till viss del lutar vi oss också mot Swedac. Det är en tung institution. Till 

exempel det här med att det är så mycket mjukvara i allting idag och hur dessa mjukvaror 

valideras. Det tas upp i 601:an, ”SS-EN 60601-1”, det är grundstandarden för all 

medicinteknik. Standarden redovisar exempelvis hur mjukvaror ska hanteras och det är 

ganska nya formuleringar i standarden som uppgraderas löpande vartefter det blir mer och 
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mer aktuellt. Där har man krav på hur leverantörerna ska validera sina mjukvaror löpande när 

de ersätts av nya och att de följer Swedac:s applikationer. 

7. Hur tar ni fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?    

Huvudansvaret för den aktionen, det är vi på upphandlingen som tittar på det. Det är just det 

som vi skriver. Det är bland det första vi skriver i våra upphandlingar att det ska vara det mest 

ekonomiskt fördelaktiga anbudet som vinner. Det är därför vi har alla våra kriterier i en 

upphandling. Först är det höjdhopp, vi lägger ribban på en viss nivå så att alla skall ta sig över 

(skall krav). Sen är det nästa gren längdhopp, då ska anbudsgivarna prestera så bra de kan. 

Det är där vi har alla våra kriterier och börkrav som vi sätter poäng på. Där är det upp till 

sakkunnig gruppen när man gör sitt förfrågningsunderlag att tänka till ordentligt. Vid 

utformningen av börkrav och kriterier väljer man vad det blir för slutprodukt man får. Sen är 

det för sent att göra någon annan utvärdering om man inte har nämnt det där. Det är det enda 

instrument vi har och i förfrågningsunderlaget kommer det in massor med ekonomi.  Förutom 

bara egentliga egenskaper osv. så begär man in väldigt mycket prisuppgifter runtomkring 

produkten som man tar med i prisutvärderingen. Ibland händer det att man gör LCC kalkyl, 

man gör åtminstone en begränsad LCC kalkyl genom att ta upp många kringkostnader kring 

en produkt. Vad kostar det exempelvis att utbilda ytterligare personal som ska kunna kör den 

här utrustningen efter att garantitiden har gått ut? Vad kostar det att ha tekniskt underhåll på 

den här utrustningen, under de närmaste fem åren? Vad kostar det att ersätta alla 

förslitningsdetaljer tekniskt sett, alla reservdelar som slits ner och behöver bytas? Vilket 

engångsmaterial behöver man använda till den här produkten?  Det är exempel på kostnader 

som tas med. Det är sällan en medicinteknisk produkt är allenarådande och självbehandlande 

utan det kommer till mycket olika sorters slangar, filter, kopplingar, prober, munstycken osv. 

som är sterilförpackade och engångsprodukter och vad kostar dessa?  Där begär vi också in 

prislistor på det här materialet. Vi ställer upp modeller för, hur behandlingen kommer att 

utföras? Vi säger, att vi tar fram en fiktiv standardbehandling, den kanske inte är hundra 

procentigt korrekt, men det är ändå en genomsnittsbehandling, där läkarna förklarar att vi gör 

så här och så här. De får sedan redovisa för hur mycket material som går åt för att göra den 

behandlingen i engångsmaterial.  Säg att vi gör tusen sådana behandlingar per år, då tar vi 

med det i den här beräkningen. När vi summerar kostnader så är det inte bara inköpspriset för 

själva utrustningen utan vi kanske har begärt en option på att få köpa en sådan här utrustning 
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till inom ett år, den kanske också kommer med i prisutvärderingen. Sedan kanske vi lägger till 

alla driftskostnader som förekommer under en period, på kanske tre år, alla rimliga 

driftskostnader. Det är sällan man lyckas göra en fullständig LCC kalkyl, så mycket kan man 

inte om produkten i förväg.  Vi tar med så många sådana frågor som vi kan, exempelvis vad 

är kostnaden för att skicka en medicintekniker på kurs för att de ska bli auktoriserade 

servicetekniker på tillverkarens produkt under livstiden?  Vi måste tänka självständigt. Den 

här leverantören kanske försvinner om ett par år. Det vet man inte, särskilt om det är en 

innovation och ett litet nytt företag. Vi måste kunna underhålla den här MTP framåt i tiden. 

Då måste våra egna tekniker på sjukhuset underhålla den och vad kostar det? Vi försöker ta 

med så många av de här kostnaderna som möjligt och summerar det. Vi tittar inte bara på 

själva produktens pris när man gör en prisberäkning. För att hitta det mest  ekonomiskt 

fördelaktiga för sjukhuset så är det många kostnader vi tar hänsyn till. Vi försöker se allting 

runtomkring produkten som kan kosta. Om det är material eller om det är utbildningar eller 

om det nu är support eller vad det nu är frågan om. Det tar vi med i sammanställningen när vi 

sätter ihop priset. Så kan man säga lite övergripande.  Upphandlaren är ansvarig för 

prissammanställningen och det är upphandlingsavdelningen som tar det slutgiltiga beslutet. 

Det är upphandlingsavdelningen som räknar ut vem det är som vinner anbudet. Så det sista 

ordet finns hos upphandlingschefen. Det är alltså inte klinikchefen som egentligen har fått 

beviljade medel för att göra investeringar och det är inte medicintekniska chefen som har det 

slutgiltiga ordet.  Jag kom på en annan sak som också kan vara väsentlig att ta med. Det kan 

vara en liten uppförsbacke för innovationer. Den kanske egentligen tillhör en tidigare fråga 

som du ställde. Det är det här att många gånger när vi gör upphandlingar, just faktumet att 

kliniken inser att de kan få anbud från en leverantör med en helt okänd produkt. Dels kan det 

vara för att innovationen kommer från någon helt annan marknad som hela EU kan lägga 

anbud på. Det kan också vara en innovation som de inte har sett förut. Så därför kräver 

berörda kliniker oftast att få kontakt med referenser. Det är referenser som t.ex. kan vara 

senaste leverans från den här produkten i Sverige som de vill ha kontaktinformation från, så 

att de kan ringa och diskutera med dem som tidigare har köpt den här produkten. Det kan 

även vara referens till någon klinisk verksamhet i Sverige där man kan göra studiebesök och 

se produkten i klinisk drift. Sådant här kan vara besvärande om det är helt ny innovation som 

inte ännu har sålts i Sverige till klinisk drift.  

– (MS) Det är svårt att bevisa hur innovationen fungerar ute  i daglig verksamhet.  
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Ja, bevisa kan man göra med de här studierna möjligtvis, men ändå, kliniken är så beroende 

av det här med användarvänlighet och ergonomi och liknande saker runt omkring. Läkare och 

sjuksköterskor vill gärna klämma och känna på produkterna och tycka till om det verkligen är 

rätt produkt för dom. Det är ofta frågor som de vill ha med och utvärdera som ett kriterium 

och sätta poäng på när de vill utse vem som ska vinna upphandlingen. Det är inte den tyngsta 

posten men den finns med bland alla andra utvärderingskriterier.  

– (MS) Kan du berätta lite mer om LCC (Life Cycle Cost) analysen? 

Den är rätt så svår att göra egentligen. Man kan inte riktigt förutse kostnaderna, den kan aldrig 

bli riktigt helt hundraprocentigt realistisk. Man kan bara göra en uppskattning av vad det 

kostar att driva den här produkten under dess livstid? Om tillverkaren säger att den här MTP 

ska hålla i tio år, kommer det dels att krävas en massa tekniskt underhåll för att den ska hållas 

i drift. Varje år måste förebyggande underhåll kanske göras och ibland är det något akut 

underhåll med inköp av reservdelar. Det är en massa engångsmaterial som kommer att gå åt 

för att användas till den här produkten. Vid den enklare modellen som vi använder tar vi med 

en del av de kända kostnaderna runtomkring produkten.  Antalet drifttimmar, antal 

behandlingar eller antalet patienter måste tas med i beräkningarna och det kan skilja en hel del 

inom sjukhusen såväl som mellan sjukhusen. Det är lite olika hur man beräknar det där.   

– (MS) Lagen om offentlig upphandling kap 12, att tilldela kontrakt. Anbudet som ska antas, 

det ska antingen vara så att det är mest ekonomiskt fördelaktigt för den upphandlande 

myndigheten eller innehåller det lägsta priset.  

Det är två olika sätt att upphandla. Lägsta ekonomiska då har man utvärderingskriterier och 

sätter poäng. I det andra fallet så har man inga kriterier, då har man bara skallkrav. Då är det 

bara lägsta pris som vinner. Det är ganska sällsynt att man handlar på det viset.   Då har man 

ingen utvärdering. Man kan inte utvärdera ett skallkrav. Det där är ett självklart svar, ja eller 

nej. Det är höjdhopp så att säga, där ser man om anbudsgivarna klarar höjden eller inte. Alla 

som har klarat kvalhöjden, den som är billigast av anbudsgivarna, den vinner då. Men har 

man den andra modellen, då kommer man därefter dessutom att göra en utvärdering och sätta 

poäng på allesammans efter deras anbudssvar.  

– (MS)Tar upp Sven Jonssons diskussion om tillförd nettonytta ifråga om en ny innovation. 

Nettonytta är ingenting vi använder oss av i våra beräkningar direkt, men det är alltid svårast 

naturligtvis att beräkna, hur mycket tillför det här? Om vi nu tittar på en ny innovation hur 
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mycket tillför den vår verksamhet? Man förutsätter att den är så unik så att den tillför oändliga 

mängder nytta för slutanvändaren, men det är ju inte säkert. Det kan vara på marginalen 

också. Innovationen kanske bara förbättrar någonting befintligt lite marginellt och hur mycket 

är  det värt då att pröva en ny teknik. Det är ju en viss risk också.        

– (MS) Visar upp tabell 3 som visar olika typer av hälsoekonomiska analysmetoder som SBU 

använder sig av. Det kanske inte ni är inblandade i så mycket. 

Nej, det här är levnadsår på patient och sådana där saker, det är hälsoekonomi. Jag kan tänka 

mig att det är här någonting som man behöver ta ställning till i sjukhusets investeringsråd. När 

en klinik eller en division kommer med äskanden om att vi vill utnyttja någon ny teknik, så 

ska man göra någon form av ekonomisk kalkyl. Då kan jag tänka mig att det här sådant som 

de kan använda som argument. Det är på den nivån snarare. Efter att man har bedömt att allt 

det här har fallit ut till positiv effekt för sjukhuset, då blir vi inblandade. Så den här 

utvärderingen har gjorts innan ärendet har kommit till upphandling skulle jag tro. Jag menar 

det är säkert så att sjukhusledningen får många ansökningar till investeringsbudgeten om 

sådana här frågor där man kan kanske får fram att det inte blir positivt utslag i värderingarna 

om det nu är CMA eller CEA eller LYS eller vad det nu är för någonting och därför avslår 

sjukhusledningen en investering. Det hör inte vi talas om, så det är ett tidigare filter. Jag tror 

inte att de där analysmetoderna direkt tittar på innovationerna. Möjligtvis om innovationerna 

är metoder och rent kliniska. Det är det som är innovationen. Då kan det komma upp till 

sjukhusledningens investeringsgrupp. Men om det är tekniken som är innovationen då 

kommer innovationen upp till en utvärdering med en upphandling.   

– (MS) Jag har tittat lite på det här med utmönstring av äldre metoder som ersätts med nyare 

metoder.  

Visst, absolut, titthålskirurgi när den kom t.ex. det är en sådan fråga där metod och teknik gått 

hand i hand. Där man har sett hur mycket man vinner hälsoekonomiskt sett genom att kunna 

skicka hem patienterna mycket tidigare efter en operation än när man hade öppna buksnitt 

alltså. Det är ett sådant exempel.   

6.3 SLL Innovation 
Informationen i det tredje delavsnittet kommer från två intervjuer  båda med kopplingar till 

SLL Innovation. Den första intervjun gjordes med Olle Hillborg Utvecklingsansvarig på SLL 

Innovation  med ordinarie arbetsplats på Danderyds Sjukhus, Medicintekniska avdelningen. 
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Intervjun utfördes i januari år 2012 i form av en telefonintervju. Den andra intervjun 

fullgjordes med Joakim Sjögren Innovationskoordinator på SLL Innovation med ordinarie 

arbetsplats på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge avdelningen för Medicinsk 

Teknik. Intervjun utfördes i februari år 2012. 

6.3.1 Olle Hillborg Utvecklingsansvarig SLL Innovation  

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter under införandet av en ny innovation, 

avsedd att användas inom hälso- och sjukvården?  

Jag leder för det första vårt utvecklingsråd. Det gäller nio personer inom hälso- och 

sjukvården, folk från olika sjukhus som är med. Vi har lite olika ansvarsområden, några är 

produktutvecklare, några är innovationskoordinatorer och några gör andra saker. Jag leder det 

här utvecklingsrådet och försöker att styra upp hela vår process som består av flera åtaganden. 

Det är två processer inom våra avdelningar. Det ena är att stödja innovatörer och ta till vara på 

deras idéer för vidareutveckling till nya innovationer. Den andra processen är att stödja 

företagen som vill nå hälso- och sjukvården. I utvecklingsprocessen för att ta fram produkter 

så är jag  med och styr eller ser över den process som används. Vi har delprojektledare, så om 

någon ska ta fram en produkt med en anställd, så genomgår den vår värdekedja så att säga, 

från början av en ide till en färdig produkt (innovation). Vi utser en projektledare i varje del 

eller i varje projekt helt enkelt och projektledaren blir projektassistent och får mer övervaka 

projektet om det fungerar så att det sker enligt vår rutin och policy och så vidare.  Produkten 

har vi på SLL Innovation varit med om att bygga upp från början med hjälp av idégivarna och 

inblandade projektledare hos oss. Jag har kontroll över hur processen fungerar och alla vi som 

arbetar med det här har lärt sig hur man går tillväga nu. Min roll generellt är att hålla koll på 

processerna och se till att samarbetet mellan sjukhusen fungerar helt enkelt, att den här 

processen blir implementerad i de olika sjukhusens policy. Det är en enormt stor uppgift och 

den är enligt erfarenhet luddig. Det gäller i min roll också att se till att Landstinget kommer in 

här, att Landstingets tjänstemän och politiker förstår hur den här processen fungerar och så 

vidare. Det verkar väldigt rörigt och processen befinner sig i gråzonen, men utredningen 

håller på. 
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2. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Upptäckaren och uppfinnaren stämmer. Ja, vad är en uppfinnare? Det beror på mycket, man 

kan komma på en ide, sen är det långt fram till tidpunkten när man har kommit på en lösning.  

Jag är en uppfinnare både på arbetet och under fritiden. Jag kan identifiera mig med 

utvecklaren. Jag arbetar med regelverk och efterföljer regelsättande myndigheter. Betalare är 

jag inte. Betalare eller finansiär är istället Landstinget och statliga organ som Vinnova, Almi 

Företagspartner Stockholm och Länsstyrelsen EU-projekt med flera. Vi har ett system där vi 

säljer produkter, då får vi tillbaks investeringarna av företagen kan man säga. 

Organisatörsrollen stämmer in, eventuellt även införaren av en innovation med tanke på den 

aktiva rollen att hjälpa till att införa innovationen. Producentrollen kan stämma vid 

egentillverkning av en medicinteknisk produkt på MTA. Förändringsagent instämmer, likaså 

opinionsledaren med roll och arbetsuppgifter på SLL-Innovation. Gatekeepern passar in med 

arbetsuppgifter och roller tror jag. Champions i vår organisation, det är exempelvis 

undersköterskor. Champions som du nämner, det är mer den traditionella modellen som inte 

är en modell egentligen, men det är någon enskild läkare, professor eller någon mellanchef 

som har en ide och som bryr sig rätt så mycket om den. En champion är ofta en person som 

inte befinner sig inom ett system, utan någon som arbetar relativt självständigt helt enkelt, 

som kan vara bra för ett sjukhus t.ex. att personen är duktig och innehar specialistkunskaper.   

3. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

Ja, det finns miljarder olika, och här är några frågeställningar man kan ställa i samband med 

införandet av en ny innovation. Är det en bra innovation? Behövs innovationen? D.v.s. 

uppfyller innovationen ett behov? Vad säger politikerna? Vilka tjänstemän kan påverka? Hur 

ser budgeten ut för avdelningen? Passar den in i det dagliga sortimentet? Är det en radikal 

uppfinning eller är det en inkrementell uppfinning? Vem har tagit fram den, är det inom 

avdelningen eller är det någon helt annan person?    

– (MS) Du sa någonting med inkrementell uppfinning och radikal uppfinning, vad är det för 

skillnad där? 

En radikal uppfinning är någonting helt nytt som man inte tidigare har använt sig av och en 

inkrementell uppfinning är någonting som är bättre än det man förut har haft. Det beror också 
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på vad man har för strategier och vilken budget som finns för avdelningen och i vilken grad 

behöver man de här idéerna? Det är så mycket. Det beror på hundra olika saker om man för in 

en innovation eller inte. Jag är inblandad med så många aktörer. Men, ok låt oss säga tre 

huvudsakliga faktorer; Finns budgeten för att ta in en ny innovation? Nummer två, uppfyller 

innovationen det behov som den ska uppfylla? Nummer tre, finns det regelverk på plats kring 

innovationen som måste vara där? Det kan man säga är tre olika faktorer; budget, behov och 

regelverk.  

4. Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följs vid införandet av nya innovationer inom hälso- 

och sjukvården? 

Samtliga får man väl säga. Vi är väldigt noga med att följa all lagstiftning. Våra viktigaste 

myndigheter är Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Sen finns det olika andra krav, men 

våra myndigheter som vi jobbar under är dessa två. Läkemedelsverket gäller allt införande av 

ny medicinsk teknik och Socialstyrelsen hanteringen och användningen av all ny medicinsk 

teknik.  

5. Hur tar ni fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?   

Svar nummer ett, det gör man inte. Svar nummer två, krävs omfattande hälsoekonomiska 

beräkningar. De är väldigt svåra att få fram och få till, men de finns där ute någonstans men är 

inte organiserade liksom. Det är bland annat någonting vi jobbar med. Vi har ett 

examensarbete pågående som ska ta fram de hälsoekonomiska beräkningarna eller några av 

dem i alla fall.  

– (MS) Men det är inte så mycket beräkningar ni gör, utan det handlar mest om att ni ska hålla 

er till budgeten, har jag förstått rätt då? 

Nja, vi måste göra allting. Vi gör också hälsoekonomiska beräkningar på det vi tar fram, men 

det är mer av oakademisk grad. Det är att så att vi är intresserade av det.  

– (MS) Men gör ni inte någon typ av kostnadseffektivitetsberäkningar eller 

kostnadsberäkningar, exempelvis LCC analys eller någonting liknande?  

Nja, för det första så är det ingen som gör det. Vi är mer en av de innovationsslussar som 

finns eller vad man nu ska kalla det för. Det finns sex stycken och det här är ett Vinnova 
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program. Ingen av de andra ute i Sverige är på banan överhuvudtaget att göra 

kostnadsberäkningar utan det enda man gör är att försöka få igång en process överhuvudtaget  

som fungerar för att ta fram innovationer. Det visar sig att det tar ungefär åtta år att starta en 

sådan funktion i ett stort Landsting som Stockholm. Innan vi hinner fram till att 

överhuvudtaget beräkna ordentligt vad vi ska ha det här till så går vi bara på 

Näringsdepartementets ambitioner att starta någonting inom hälso- och sjukvården. Att vi 

dessutom ska sitta och kostnadseffektivisera och kontrollera oss, det finns inte på banan. Det 

är ingen som gör det liksom. Utan det handlar bara om, hur mycket budget ska vi ha till det 

här då? Det är det som är frågeställningen ungefär.  

– (MS) Att få fram innovationer, det är det som är i centrum.  

Ja, precis. Då vet man att det lönar sig liksom, och det får man se om tjugo år kanske. 

– (MS) Ja, det är förstås svårt och omöjligt att göra när man inte ens vet om grundiden 

resulterar i en lyckad innovation. 

Ja, precis det är så pass svårt att ha en sådan här avdelning, så du måste få den på plats först 

innan du kan göra någon form av beräkningar egentligen och vi har kommit väldigt långt. 

Men det är långt kvar tills vi kan sitta i lugn och ro sätta beräkningarna i system.      

6. Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården?  

Jag skulle vilja säga att det är i samverkan med de medicintekniska avdelningarna och 

kliniska avdelningarna. Ofta vet jag att klinikerna är ute på mässor ute i världen och hittar ny 

intressant utrustning som de vill testa som redan finns där ute. Det uppstår senare en dialog 

mellan ansvariga verksamhetschefer och så vidare och andra mellanchefer ute på 

avdelningarna som i sin tur för samtal med upphandlingsavdelningen och/eller 

medicintekniska avdelningen. Beslut tas sedan att den gamla utrustningen inte är lika bra 

längre, så den mönstras ut eller ersätts. Vi kan skicka den till Eritrea eller någonting.  

– (MS) Det var intressant det sista du nämnde, att man återanvänder MTP.  

Ja, men det gör man i viss mån och det finns program för det. Sida är inblandad för att ta 

tillvara på uttjänt utrustning. För att skrota den medicintekniska utrustningen finns det vissa 

kanaler faktiskt till andra länder, oftast tredje världen, länder i Afrika helt enkelt. Jag känner 

till några sådana projekt.  



Resultat 

108 
 

– (MS) Heikki Teriö (MT) var inne på det. Han sa det inte rent ut sagt, men att det säkerligen 

kan förekomma eller någonting sådant.  

Ja, jag vet att det förekommer  och det är bara bra. Det borde förekomma ännu mer men det är 

väl lite politiskt känsligt möjligtvis, säkerhetsmässigt och regulatoriskmässigt. Det är det här 

med vem som tar ansvar för utrustningen, När? Var? Hur? och reglerna och annat känsligt.  

7. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården?  

De är väl att de inte uppfyller ansvariga personers behov av att vårda patienterna så effektivt 

som de vill, kan man väl lite krångligt uttrycka det som. 

6.3.2 Joakim Sjögren Innovationskoordinator SLL Innovation 

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter under införandet av en ny innovation, 

avsedd att användas inom hälso- och sjukvården?  

Jag arbetar som Biomedicinsk Ingenjör tillhörande avdelningen Medicinsk Teknik på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vi är fyra stycken som arbetar här. Jag arbetar 

också inom SLL Innovation som Innovationskoordinator. SLL Innovation är som en stor 

förslagslåda. Vi jobbar mycket med det vi kallar High Practice produkter. Vi tar emot idéer 

från undersjuksköterskor och sjuksköterskor mestadels. Införandet av innovationer om man 

pratar om SLL Innovation, där tar vi emot idéer och sen försöker vi förädla idéerna. Vi 

försöker göra en riktig utvärdering, en behovsöversikt, behövs den här innovationen? SLL 

Innovation har ett ben i marknaden där vi ska hjälpa till att skapa nya företag och nya 

arbetstillfällen. Det andra benet är ren sjukvård, man ska göra det bättre för patienterna. 

Utifrån det tittar vi dels på om det finns något behov och dels om det är någon som vill köpa 

den här innovationen. Kommer ett företag att vilja ha den här produkten för att kunna sälja 

den och tjäna pengar? SLL innovation är lite unika, eftersom vi gör en utvärdering av en 

innovation på en avdelning med patienter, en klinisk prövning genomförs. Sen arbetar vi 

vidare med mönsterskydd, patentsökning och CE-märkning av den nya innovationen om 

försöken slår väl ut. Om allt det där lyckas tar vi innovationen vidare till försäljning, bjuder in 

företag som kan förväntas vara intresserade. Men det är företaget som för ut innovationen på 

marknaden. Så min roll är att var med och förädla iden eller utveckla iden till en produkt. 

– (MS) Den potentiella tillverkaren tar över vartefter innovationen utvecklas.   
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Ja, vi paketerar innovationen till en produkt med värde och sedan säljer vi patentet och allt det 

som vi har jobbat upp till ett företag. Då får Landstinget pengar och innovatören pengar.   

2. Under införandet av en ny innovation vilka aktörer/intressenter brukar vara inblandade 

utanför Karolinska Universitetssjukhuset?  

I vårt fall är det ett företag som har köpt patentet. Sen får de försöka marknadsföra och tala 

om att den här innovationen finns. Jag vet att det är lite nytt det här med 

innovationsupphandling det kanske Olle Hillborg pratade mer om. SLL Innovation ska kunna 

föreslå att det finns nya produkter till upphandling. Jag vet inte om vi ska gå in så mycket på 

det, därför att det ligger fortfarande i sin vagga. Om vi nu har sålt en innovation till ett företag 

för att tjäna pengar, så får de marknadsföra och tala om att den finns på mässor och utskick 

och de olika sätt som företag brukar göra för att sälja sina produkter.   

– (MS) Så då är det en klar produkt ute på marknaden precis som vilken MTP som helst och 

Upphandlingssektionen på sjukhuset kan i princip göra inköp av den om de vill? 

Ja, det stämmer. Jag kan också nämna, frågan var nya produkter på marknaden. Ofta råkar vi 

på att det kommer folk till oss med idéer. De ser ett behov av någon MTP, men enligt våra 

första marknadsundersökningar eller behovsöversikter finns det i många fall sen tidigare 

liknande existerande  produkter. Det kan även vara metoder. I flera fall när man hittar en 

liknande produkt då tar man kontakt med den här idégivaren och säger, det här blir nog ingen 

produkt som vi satsar på eller uppfinner, eftersom den redan finns  och då har vi löst deras 

problem ändå och många patienters behov.   

3. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Man kan nog säga att utvecklaren kommer nog först. Upptäckaren är jag också, jag springer 

på sekundära behov genom att träffa de som efterfrågar innovationer. Inte betalaren, ja, i och 

för sig vi sitter på en organisation som förädlar och vi får lön, så jag vet inte om vi ska kalla 

det för betalaren. Betalaren kan vara ett forskningsbeviljat program eller ett Universitet, jo 

men det stämmer eftersom hälften av vår finansiering kommer från Vinnova. Resterande roll 

och aktör som stämmer är organisatör och tillsynsmyndighet.    
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4. Kan du berätta lite om införandet av innovationen ”riktinstrument för att utföra kapning av 

en lårbenshals” tillverkat efter en ide från en läkare/professor?   

Det där var mitt första projekt. Det var så jag kom i kontakt med innovationer. En professor 

kontaktade mig och ville lösa problemet med att när man gör en total höftleds plastikoperation 

resulterar det i att patienter kan bli låghalta. De kan få benet roterat/felvinklat och patienten 

kan drabbas av luxation, att höftleden hoppar ur led. Då hade han en lösning på problemet. 

Han kom med ett uppdrag till mig och frågade mig om jag kunde tillverka ett mätinstrument 

för den uppgiften. I och med det kom jag på en egen lösning. Jag var helt färsk, kunde 

ingenting. Jag visste att jag kunde vända mig till Almi och där erhöll jag en tekniköversikt för 

att kontrollera om det fanns patent i vägen och fick lån till ett första svenskt patent. Det räckte 

sedan till en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty), man köper sig tid för att kunna 

ta/söka patent i andra länder. Med patentansökan har man en viss tid på sig innan det blir 

offentligt. När man lämnar in en PCT-ansökan (föransökan) talar man om att nu ska jag gå ut 

och söka patent globalt. Det kostar en viss summa pengar, man får en viss tid, jag vet inte om 

det är tolv eller arton månader.  Vi sökte patent och Medical Devices Directive var ganska 

nytt då.  Jag försökte förklara för en av Almis konsulter som var bäst på medicinteknik  att det 

måste till mer pengar för att jag ska kunna testa det här på olika sjukhus i Sverige därför att 

prototypen inte var CE-märkt. Det resulterade i att jag fick tillåtelse att testa mätinstrumentet 

här på MTA, vilket vi gjorde. Men sen var vi tvungna att göra tester på andra sjukhus för att 

se om mätinstrumentet fungerade bra. Det där förstod han inte så jag fick inte mer pengar till 

projektet. Därför så försökte vi kontakta andra intressenter, men det var inte helt 

oproblematiskt, eftersom branschen då, alltså man kunde inte komma med ett instrument från 

Stockholm till Göteborg t.ex. Det är den nivån bland läkare och professorer, där är det stor 

prestige. Jag var som sagt okunnig i det med tider och branscher. Men tiden gick och jag fick 

tag i en person arbetande för ett medicinteknik företag som heter Stryker, vilket i sin tur   

blivit uppköpt av Howmedica som är en av USA:s största företag som handlar med implantat. 

Stryker skickade hit en kille från Irland, från deras utvecklingscenter och tittade på det här, 

och en av hans första frågor var, ”Har du patent och hur långt har det gått?”. Då hade tiden 

redan gått ut för vår patentansökan, det betydde att tiden innan det blev offentligt hade gått ut. 

Det innebar i förlängningen att det inte fanns chans att söka mer igen. Om jag hade vetat 

bättre, strategin när man ska lämna in, då hade det kanske gått bättre med patentansökan. Men 

det blev inget av med patentet. Det finns kvar och så där, få se om någon. Man går i väggen 

på det. Man kör ett tag, det var många år sedan, till slut får man ge sig.    
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– (MS) Så ritningar och sådant finns kvar?  

Ja, det finns. Det finns färdigt att använda om man vill.  

– (MS) Det är liksom ingen som vill ta tag i det och söka igen? 

Nej, det kräver att jag måste börja stöka igen och någon gång, till slut får det vara nog. Det är 

fortfarande ett bra verktyg men det blev aldrig infört i verksamheten, (enligt Heikki Teriö 

används den sporadiskt). Det som gick snett var att jag fick för dålig coachning kan man säga 

och att jag hade för lite kunskap strategiskt, hur man bär sig åt. Tiden gick ut för föransökan 

på patentet, alltså hade jag inte lämnat in patentansökan så tidigt. En annan viktig faktor var 

det här med prestige bland läkare och professorer, alla ville lösa det här problemet. Hade det 

varit ett företag med en kund då hade man kväst sådant. Ärligt talat om det hade funnits en 

ledning som hade sagt ifrån, då hade man inte tillåtit lokala småpåvar att få utöva sin prestige 

och genom det stå i vägen för en utveckling. Jag vet inte varför ingen riktigt pratar om det där. 

Jag menar att det finns miljoner bra grejor som inte används. Det svåra när man kommer på 

någonting tekniskt är att få innovationen att spridas. Det blir en uppbromsning där. Jag menar 

på den tiden var jag själv en lite kille. När man ringer från SLL Innovation då är det en helt 

annan sak, då lyssnar folk på en. Med SLL Innovation i ryggen hade det kanske varit en helt 

annan sak. Kunskapen och lärdomen är att man inte bara slänger in ett patent så fort man kan. 

Den organisation som jag är med i nu ”SLL Innovation” om den hade funnits, då hade vi 

kanske fått ett annat resultat. Jag menar fått till en rättvis test i alla fall. För det gör vi annars, 

vi ser till att prova idéerna.   

5. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

En hindrande faktor tycker jag är att folk har så mycket att göra. På ett Universitetssjukhus 

har man skyldighet att ta sig an folk som ringer och säger jag skulle vilja komma och visa den 

här nya modellen/innovationen. Läkarna har inte tid, orkar inte, patienterna väntar. Det är 

tidbrist på kliniknivå när folk ringer hit och vill visa MTP, (tiden en viktig dimension i 

innovationsbeslutsprocessen, beslut tas av många inblandade aktörer)
145

. Samma person med 

sitt lilla företag kan ringa och vilja vara med på en upphandling. Upphandlingsavdelningen 

har mycket krav, dels miljökrav men även att det lilla företaget ska kunna leverera, trots att vi 
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nu tycker att produkten verkar vara bra. Försäljaren från det lilla medicinteknikföretaget 

måste kunna bevisa att det är ett stabilt företag som kan leverera i ur och skur och det är inte 

lätt för ett litet företag på marknaden. Företaget kanske har nya produkter på gång som inte är 

så väletablerade eller vältestade. Det krävs mycket av ett företag som ska vinna en 

upphandling. Men det kanske blir bättre i och med att vi kommer att kalla det 

innovationsupphandling i framtiden. Jag tror att med en innovationsupphandling så kommer 

det att lösa en del av problemen att de här småföretagen inte kan sälja på grund av att de är så 

små och inte kan stå upp till alla kraven som upphandlingsavdelningen har på dem som ska 

sälja till landstinget. Underlättande faktorer kan vara framtida innovationsupphandlingar. Det 

som också existerar just nu är att det är lite hype i samhället på innovation. Det gör folk lite 

mer uppmärksamma. 

– (MS) Jag läste under förmiddagen om innovationen som används vid provtagning av 

navelsträngen på nyfödda barn ”Stick Stopp”. Får upphovsmannen någon slags belöning, dvs. 

finns det något belöningssystem på Karolinska Universitetssjukhuset?   

Upphovsmännen kommer till oss. Vi frågar; Vill du köra det här själv, starta upp företag? Få 

fribrev? Nej, jag orkar inte, det är för mycket jobb svarar de ofta. Det har vi haft tidigare som 

projekt här på Karolinska som visade att folk klarar inte, orkar inte. Då säger vi; Vill du lämna 

över det till oss? och då skrivs ett avtal. (SLL Innovations hemsida uppger; ”Antingen 

överlåter innovatören sin idé via ett så kallat innovatörsavtal, i vilket den royalty regleras som 

betalas ut vid lyckad kommersialisering. I de fall där vårdpersonal önskar äga sin idé själv och 

starta eget företag, hanteras detta också av SLL Innovation genom ett så kallat fribrev”).
146

  

Vid en eventuell försäljning av patentet som i det här fallet, får det sjukhus hon arbetar på, 

Södersjukhuset, en down payment plus royalties på försäljningen. Sen får hon i sin tur en 

down payment och royalties av sjukhuset, så idégivaren blir ersatt. Men jag tycker att 

ersättningen inte är så förmånlig för idégivaren.  Idégivaren får en viss procentandel av 

sjukhusets ersättning, sjukhuset får fyra procent. Det är därför egentligen bättre att köra själv 

och lyckas, då tjänar man bättre. Just det här med incitament för innovationer, det finns fler än 

SLL Innovation. Det finns Innovationsplatsen, KIAB (Karolinska Institutet Innovations AB), 

KTH har också ställen att ta emot innovationer och det satsas pengar, där är Almi en stor 

aktör som tar emot uppfinnare.  
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6. Vad är det som kännetecknar en innovativ arbetsmiljö? 

Om man tänker sig en chef för en avdelning om det ligger honom varmt om hjärtat. Det är 

klart att det smittar av sig, det handlar lite om chefskap och ledarskap. Sen kan det vara en 

individ som är innovativ och tänker på nya idéer, han eller hon kan medverka till en innovativ 

miljö. Sen måste det finnas utrymme att andas, att prata lite. Det är säkert  så att det finns folk 

som har mycket idéer, men aldrig arbetar vidare med dem därför att de har så mycket att göra, 

exempelvis sjuksköterskor. Ett av förprojekten ”ta vara på din ide” skedde här på Karolinska 

Universitetssjukhuset för rätt många år sedan. Där ville man, vilket jag också tyckte var den 

största vinningen, se innovationer ur ett genusperspektiv. Kvinnor identifierar sig inte med 

uppfinnare. Det finns en karaktäristisk bild på en man. Projektet informerade om och försökte 

att få kvinnor att kunna identifiera sig med att vara uppfinnare.  

– (MS) Finns den modellen kvar eller har man övergått till någon annan ny modell nu?  

Totalt sett är det SLL Innovation som är den nya modellen och den härstammar från 

Danderyds Sjukhus.  

7. Hur skapas en innovativ arbetsmiljö? 

Det är nog mycket Management. Efter mitt första projekt här, då lärde man sig branschen, 

bl.a. med patent, teknikhöjt nyhetsvärde. Det är det forskarvärlden brottas mycket med, man 

forskar. Vad vill man göra? Jo man vill publicera. Vad händer om man publicerar, man röjer 

nyhetsvärdet och då får man inget patent. Jag menar att här tog vi ibland emot en läkare eller 

någon annan som kom med nya idéer eller som ville bygga någonting och vi ansåg att det 

kunde bli en uppfinning. Då gäller det att inte sjabbla till det genom att kanske visa och gå ut 

och testa på en avdelning eller någonting utan att ha ett testavtal och jag övertygade min chef 

Heikki att det här måste vi vara bättre på. Därför gick jag på en utbildning under ett år i 

Linköping som hette ”Idéum”.  Den tog upp en massa metoder för att skapa, alltså man kunde 

lära sig olika metoder för att skapa en kreativ arbetsmiljö. Så det finns modeller för att göra 

det.    

– (MS) Kommer du ihåg någonting från den utbildningen? 

Ja, t.ex. när vi satt och brainstormade och skulle tänka kritiskt. Det förekommer alltid att om 

du kommer med en tokig ide kan det utmynna i en vettig spin-off effekt. Man fick aldrig säga, 

nej det här går inte. Allt var tvunget att först lyftas upp, hur tokigt det än var. Det var en del 
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idéer som kom fram. Efter det inleddes en fas då man kritiskt granskade idéerna. En annan 

viktig sak kom jag på nu. Det är att när du kommer som ny till en arbetsplats om det 

exempelvis är en sjuksköterska som kommer till en ny avdelning, då ser hon eller han allt med 

nya ögon.        

8. På vilka sätt går det att snabba på spridningen av nya bra innovationer? 

Framtidens innovationsupphandling kan komma att hjälpa till där.   

– (MS) Kan du berätta lite mer om framtidens innovationsupphandling? 

Ja, det är meningen om man ska kunna handla upp ett behov, dessutom att vi ska kunna tala 

om att det här är en ny bra produkt. 

– (MS) Menar du att ni på Medicinsk Teknik skulle få lite mer inflytande gällande vilka MTP 

som ska köpas in, kan jag tolka det så? 

Ja, just det att  man kan tala om att det finns alternativ, men som sagt det ligger i sin linda. Jag 

är inte så bekant med det. Men som jag sa förut, ett hinder är att företag som har en produkt 

måste stå upp till så mycket krav, exempelvis ett litet företag med kanske en produkt eller 

några få produkter. De klarar inte av det där att kunna leverera, blir det då en 

innovationsupphandling då kan man nog släppa på en del av de kraven. Kraven måste finnas 

men det är sådana krav som antalet tillverkade enheter som skulle kunna mjukas upp eller 

någonting annat.  

– (MR Y) Jag kan hjälpa till lite om jag får gå med? Om man tänker så att vården har enorma 

krav på att producera sjukvård. Vi tänker väldigt ofta när man sitter här och funderar på 

firmor att det är enormt viktigt att de verkligen kan leverera sina produkter. Kan de inte det, 

kan det bli total katastrof. Det ligger just i produktionskravet inte i det här som Joakim pratade 

om angående forskare och innovationer. För då skulle man lika gärna välja att köpa in en 

produkt från en liten skutt (litet företag) som hittar på en  fantastisk innovation.   

9. Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården?  

Läkarna är en av aktörerna. Läkarkåren är en stor grupp, men läkarna får pressa på därför att 

det ofta kan vara kostsamt att byta ut äldre teknologier till en början. Men man måste se det 

långsiktigt ekonomiskt perspektiv.  Det kanske inte riktigt är det man letar efter vid 
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utmönstring av äldre teknologier, men det är forskarna som ser till att det kommer till nya 

innovationer/teknologier. 

10. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården?  

Att det blir billigare och att patienterna blir friskare. Ekonomi, patientnytta och 

patientsäkerhet är drivande faktorer. Där kan det även ingå mätresultat. Men det är patienten 

till slut ändå som är viktigast. En annan sak gällande patientsäkerheten är att patienten kanske 

behöver lida mindre om en äldre teknologi/metod utmönstras. Miljö du kan du ta med idag. 

Framkallningsvätskor i samband med röntgenundersökningar var inte roliga att hålla på med. 

Andra viktiga faktorer är sliten personal och tunga lyft, (ergonomiska frågor). 

6.4 Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna  
Informationen i det fjärde delavsnittet kommer från en intervju  med Joakim Crafoord, 

Biträdande Överläkare på Röntgenkliniken I Solna. En stor del av Intervjun handlar om hans 

innovation ”Snabba Klipp” för att lagra textinformation i RIS. Intervjun  utfördes i mars år 

2012. Jag har försökt att återge hans synpunkter så ursprungligt som möjligt och har som i 

tidigare intervjuer fört in mina egna kommentarer med signaturen (MS) vid efterföljande 

frågor eller påståenden. 

6.4.1 Joakim Crafoord Biträdande Överläkare        

1. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter lite kortfattat som biträdande Överläkare 

på Röntgenkliniken i Solna? 

Jag är metodansvarig för datortomografiverksamheten och i den rollen skriver jag på 

datortomografiundersökningar, men jag är också ansvarig för att allt flöde runtomkring ska 

fungera. Det gäller allt ifrån dagligt stök med att flytta personal och se till att allting fungerar, 

till upphandling av nya maskiner. Sen så är jag också bakjour på kliniken, dvs. jag går mycket 

jourer.    

2. Vilka aktörer och roller kan du identifiera dig med enligt Kerstin Robacks IDD-modell 

framtagen speciellt för hälso- och sjukvården?   

Upptäckaren och utvecklaren ja, i allra högsta grad. Organisatören, nej det skulle jag inte 

kunna påstå. Jag är van att organisera,  men inte i den där rollen för det är inte jag som ger 

folk resurser på det viset. Någon tillsynsmyndighet tillhör jag absolut inte heller. 
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Förändringsagenten nja, så där. Alltså det som jag har gjort i det här ”Snabba Klipp”, den 

enda innovation som jag egentligen gjort och som jag nu håller på och jobbar med. Den vill 

jag naturligtvis sprida och det är bara jag som gör det för närvarande även om jag inte riktigt 

har kommit så långt än i processen, men jag kommer nog att hamna där. Opinionsledare, det 

känner jag inte igen mig i, inte gatekeeper heller. Ja, en champion, varför inte? Jag tycker 

definitivt att jag har intresse för saker och ting och att jag försöker få ut de bra idéerna och 

visst försöker jag utöva inflytande på andra aktörer.  

3. Kan du berätta lite grann om ”Snabba Klipp” och dess tillämpning på RIS, hur det 

fungerar?  

Grundprincipen för ”Snabba Klipp”. Ursprunget kommer från prioriteringen av läkarremisser. 

När vi får in en remiss med en viss frågeställning, då ska vi tala om för våra sjuksköterskor 

och vår tidsbokning, dels när, och hur bråttom det är att göra en viss undersökning och vi ska 

tala om vilken typ av undersökning som skall göras, vilket också är en form av medicinsk 

ordination. Vi kan tala om att vi ska göra en skiktröntgen på en viss del av kroppen och 

patienten ska dricka kontrastmedel före och det ska vara en viss mängd kontrastmedel och det 

ska drickas under en bestämd tid.  Patienten behöver dessutom få intravenöst kontrastmedel, 

alltså kontrastmedel med blodet och sen är det så att patienten är allergisk mot kontrastmedel 

och har reagerat på det tidigare. Därför ska patienten också premedicineras och få behandling 

både före och efter. Det ska patienten ha recept på och informeras om.  Det är liksom en 

standard och vi får in ungefär 70 000 remisser om året hit till Karolinska i Solna som behöver 

prioriteras på det här viset. Mycket av det här är egentligen standardtextfraser som vi skriver 

och utrymmet där vi ska skriva in det här i, RIS, är en vanlig textruta. Efter ett tag utvecklades 

någon form av klippa och klistra modell, folk skrev in sina vanligaste textsnuttar i ett vanligt 

word program. När man satt och prioriterade så markerade man texten och  använde control x 

och control v, klippa och klistra helt enkelt. Efter att ha tillämpat det ett tag så tänkte jag, det 

här måste man kunna göra på ett snabbare och bättre sätt. Det var då iden till ”Snabba Klipp” 

skapades. Det som man kan göra med ”Snabba klipp” är att  istället för att markera en text 

som man har i ett worddokument så klickar man bara på en eller flera knappar med 

fördefinierade textsträngar som lagrats i funktionen urklipp.  Det är inte så mycket. Men 

saken är den att vi har många olika kombinationer av texter och det blir ganska knepigt om 

man har ett word dokument för då måste man klippa och klistra och flytta runt texten. Vid 

”Snabba Klipp”, kan du klicka på flera knappar. Då sparas alla de här ihop till en textsträng så 

att säga, som du sen kan klippa och klistra ihop, samla ihop ett antal sådana här fördefinierade 
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(textremsor) och det kan också vara klockslag och datum och annan typ av information.  Hur 

som helst, summan av kardemumman är att det går väldigt mycket fortare att prioritera med 

snabba klipp än vad det gör om man skulle klippa från ett word dokument eller om man skulle 

skriva för hand.  Det finns en del standardfraser. Man skall t.ex. alltid skriva in dagens datum 

när man prioriterar, lägga in vem det är som har prioriterat och det läggs in automatiskt. Det 

är ett väldigt enkelt klipp och klistra program den löser uppgifter på ett väldigt enkelt sätt. 

Man kan tycka att vårt RIS system (Radiological Information System) som vi har borde stödja 

den här funktionen från början men så är inte fallet.  

4. Kan du berätta lite om införandet av innovationen Snabba Klipp? 

Där finns det rätt mycket kan jag säga. Jag satt på min kammare och knåpade ihop ”Snabba 

Klipp”. Jag har tidigare jobbat som programmerare. Jag visade upp det för min klinikchef och 

talade om att nu har jag gjort det här. Vad tror du om det här? Vi hade prövat ”Snabba Klipp”  

lite grann inofficiellt och såg att det fungerade. Synpunkter som framkom var att det där 

verkar bra, ”Snabba Klipp” vill vi absolut ha. Då sa jag att jag tänker faktiskt inte bara ge bort 

det här. Det som jag har gjort helt på min fritid, utan det skulle vara kul att få någonting för 

det i alla fall. Det höll hon med om. Men hon sa att hon kunde inte betala mig direkt utan det 

måste betalas till ett företag. Därför startade jag upp ett företag, men när jag kom tillbaka och 

sa att nu har jag bildat ett företag fick jag reda på att det var nog inte riktigt så enkelt heller, 

därför att de juridiska spörsmålen i det här, är inte alldeles självklara. Det är nämligen så att 

rent formellt kan Karolinska Sjukhuset hävda att programmet är deras, det var det ena 

problemet. Så hon ville inte ge mig någon ersättning därför att då trodde hon att hon skulle 

hamna i blåsväder.  Det andra problemet som så småningom dök upp när jag började forska 

mer i det här. Det var det rent juridiska, får man använda ett program som är skapat utanför 

Karolinska Universitetssjukhuset? Det finns flera aktörer som har synpunkter på det här, 

nämligen SLL IT i form av att de inte vill ha några mjukvaror som de inte har godkänt inne i 

sitt system. Programmet ska dessutom användas på arbetsstationer, alltså granskningsstationer 

för radiologer. De är att betrakta som medicintekniska produkter. Då är frågan, är det här en 

medicinteknisk produkt? Om det är en medicinteknisk produkt, då måste ”Snabba Klipp”, 

genomgå diverse medicintekniska tester och programmet ska CE-märkas om det ska bli 

godkänt som en medicinteknisk produkt. Dels ska programmet godkännas av lokala MTA och 

det ska kontrolleras och det ska testas och sen ska det dessutom skickas i väg någon form av 

godkännande till, eller information till läkemedelsverket. Om det här är en medicinteknisk 

produkt då blir det väldigt mycket krångligare än om det inte är det. Så det var ett av de 
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hinder som också dök upp, är det här en MTP eller inte? Enligt definitioner för en MTP så är 

det inte en MTP enligt mina ögon, enligt Heikki Teriös ögon (MT) så anser han att det är en 

MTP. Han har skrivit en ärendehantering kring ”Snabba Klipp” och programmet är också 

utvärderat, produkten är alltså utvärderad som om det är en MTP. Programmet som jag har 

gjort enligt mig, är inte någonting som är specifikt alls för medicinsk teknik utan det kan 

användas om du är sekreterare eller om du är programmerare eller vilket yrke som helst. Bara 

du sitter i en situation, där du känner att nu har jag en bit text här och jag känner att den här 

textbiten kommer jag att använda många gånger och den vill jag kunna klistra in här och var, 

när jag anser att jag behöver det. Det finns flera användningsområden än bara 

remissprioritering som vi kan tänka oss att använda oss av. Det är t.ex. alla våra standardsvar. 

Är det så att du kommer hit och röntgar en lunga och det är en helt normal lunga, då har vi ett 

standardsvar för det. Det stödjer vårt RIS-system men systemet stödjer inte personliga 

standardsvar. Det skulle man kunna lägga in i det här systemet också, och produkten 

kontrollerar inte på något ända vis vad som står, och kontrollerar inte om textinformationen är 

rätt eller fel, utan det får den som är användare av RIS stå för, tolkning av informationen 

alltså. Sen är det också så att det finns en annan aspekt på ”Snabba Klipp”, dvs. ytterligare en 

funktion och det är att på samma knapp som du har en kopplad textsträng så kan du också 

koppla en webblänk. Anta att vi får en frågeställning, finns det en propp i den stora hålvenen? 

Vi har en mängd olika protokoll för hur man gör datortomografiundersökningar och det finns 

ett protokoll som är till för just den undersökningen. Då undrar man, vänta nu, hur ser det här 

protokollet ut? Hur fungerar det? Stämmer det med det som jag vill ha? Om jag då 

högerklickar på knappen istället för vänsterklickar, då öppnas webbläsaren i den 

förutbestämda länken, och i det här fallet så hamnar man rakt in i metodboken som tillhör det 

här protokollet, man ser då om man har valt rätt protokoll. Med protokoll i det här 

sammanhanget menas på det sätt vi genomför en speciell undersökning. Protokollet talar om 

vilken stråldos som behövs, området som vi ska undersöka, hur mycket kontrastmedel vi 

behöver injicera osv. Protokollet är ett recept helt enkelt för hur man ska göra 

undersökningen, man väljer vilket recept man ska gå efter.   Protokollen anger enbart 

förkortningar, men vill man gå in djupare, se vad receptet står för, då öppnar man webblänken 

på det viset. Då kan du hämta in information runt det här och när jag nu skriver den här korta 

textsträngen. Vad betyder det egentligen? Jo det betyder jag är intresserad av att använda det 

här receptet. Frågan var hur jag skulle gå vidare med ”Snabba Klipp”? Jag sitter med en ide 

som skulle vara bra för kliniken, men där klinikchefen inte vågar skriva på därför att det är 

förmodligen inte mitt program utan det är nog Karolinskas program. Det som hände sen var 
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att jag fick tips av SLL Innovation, där de föreslog att den här iden kan man göra en 

egenutveckling utav. Det var då jag fick kontakt med Olof Hillborg. Han kom med förslaget 

att göra en egenutveckling, och att testa produkten i liten skala under kontrollerade former. 

Testerna utförs efter riskanalysen och sen så småningom när man ser att allting fungerar, får 

man det godkänt av Läkemedelsverket. Då har man liksom en färdig produkt. Sen, kommer vi 

till nästa bekymmer och det är, vems är då fortfarande programmet? Det är fortfarande 

Karolinskas program.   

- (MS) Patenträttigheter eller Copyright rättigheter! 

Ja, just det men samtidigt så är det så att SLL Innovation och Karolinska har egentligen inget 

intresse av att tjäna pengar, utan de tycker att det är bra att folk kommer med nya idéer. Sedan 

finns hela KI sidan, som ganska uttryckligt går ut med att de vi vill skapa nya företag. De vill 

att deras forskning ska leda till nya företag och nya idéer och det ska vara avknoppningar utav 

det. Sen kommer vi till nästa hinder, jag måste redovisa alla bisysslor som jag har. Jag får inte 

ägna mig åt några bisysslor som konkurrerar med den verksamhet som vi har här på 

Karolinska. Det där kan också sätta käppar i hjulet. Det gör det för många som ägnar sig åt 

medicinsk verksamhet och som kommer på saker som har med medicin att göra, som i sin tur 

konkurrerar med den egna medicinska verksamheten. Det gör inte riktigt det här, men det är i 

alla fall ett hinder som också finns. Det innebär t.ex. om jag är kompledig en vecka eller har 

semester en vecka så får jag inte åka till Sophiahemmet och arbeta där som röntgenläkare. Det 

är konkurrerande verksamhet. Konkurrerande verksamhet är förbjudet. Tanken från SLL 

Innovations sida är att så småningom släppa tillbaka den här produkten till mig så att jag kan 

gå vidare och kommersialisera den eller om jag behöver hjälp att kommersialisera den så ska 

de också hjälpa till. Men vad som kommer att hända där, det vet jag inte för vi har inte 

kommit så långt än. I den här processen har vi kommit till, att testperioden är precis slut och 

jag skickade ett mail idag till Olof Hillborg och till chefen för MTA. Där jag nu har sagt att nu 

har vi gjort riskanalysen och nu har vi haft en testperiod på tre månader, allting har gått 

alldeles utmärkt. Vad händer nu? Ja, jag vet inte, jag har ingen aning. 

5. Används ”Snabba Klipp” tillsammans med RIS på Karolinska i Huddinge, om inte vet du 

varför? 

Snabba Klipp har endast testats här på Karolinska i Solna, inte i Huddinge. Men de skulle 

självklart dra nytta av det där också, precis som på Neuroröntgen. Egentligen på alla 

röntgenkliniker som använder det RIS-system som vi har, även de som har det andra stora 
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RIS-systemet i Sverige. Vi har testat det här på datortomografiavdelningen under tre månader. 

Det som jag väntar på nu är min klinikchefs godkännande och även på MTA:s godkännande, 

eftersom testperioden är över och det har gått så pass bra. Sen så har jag arbetskamrater som 

arbetar på helt andra kliniker som barnmedicin t.ex. som säger att det där skulle vi ha nytta av 

när vi skriver en vanlig journaltext. De har också vanliga standardfraser som de använder. När 

de kontrollerar nyfödda barn, ska de göra anteckningar om dem i journalsystemet, att hudfärg 

är utan anmärkning och att hjärtrytmen är ok m.m. De har ett antal standardfraser som man 

egentligen bara skulle kunna registrera in och klistra in färdigt, istället för att skriva in det 

manuellt. Så användningsområdena är många om man använder fantasin.   

6. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

Alltså underlättande faktorer, det är SLL Innovation i det här fallet. Jag kan säga att utan SLL 

Innovation hade det här över huvudtaget inte varit möjligt, då hade jag gett upp. För det som 

hindrar är okunskap, ovana och tillvägagångssättet för att ta hand om en innovation. 

Klinikchefen har ingen koll, MTA har ingen koll. Det är ingen som har någon koll. 

– (MS)Vilka vägar man ska gå och så där. 

Ja, just det. Det finns liksom inte det där, jaha, har du en innovation! Dit ska du gå och så talar 

de om att, då gör vi så här. Det här har vi gjort 200 gånger förut, inga bekymmer. Vägen ser ut 

så här. Det finns ingen roadmap liksom, så en grav okunskap tycker jag att det är generellt. 

Sen har vi en annan sak som jag också tycker är bekymmersamt, det är att det är flera 

inblandade aktörer som inte alltid gör sitt jobb. Man blir som innovatör helt plötsligt avhängig 

av att någon annan gör någonting. T.ex. i mitt fall så skulle MTA göra en riskanalys, det tog 

nästan ett år, 10 månader. Det är liksom inte acceptabelt. Från det att man bestämde att man 

skulle göra en riskanalys till det att jag fick riskanalysen i handen.   

– (MS) Kan det bero på att en sådan riskanalys kanske är svår att göra, att den tar lång tid att 

utföra?  

Nej, det handlar om att folk inte får tummen ur på individnivå och dåligt chefskap. Det är 

liksom det som det handlar om. Alltså har man en processorienterad organisation som uppför 

sig lite mer professionellt så hade det där aldrig hänt, så är det inte, nu jobbar vi inom 

Landstinget.  
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– (MS) Hur är det med underlättande faktorer? 

Förutom SLL Innovation, kan jag inte komma på  några underlättande faktorer. Man kan 

tycka att införandet av ett program som flyttar en textremsa till ett annat, egentligen borde 

vara en enkel sak. Men det har varit sådan uppförsbacke hittills. Jag skrev det här programmet 

för två år sedan. Det var färdigt för två år sedan, och nu är provdriften färdig. Det beror inte 

på att jag har varit långsam kan jag säga.  

7. Vad är det som kännetecknar en innovativ arbetsmiljö? 

Alltså tanken är att man från ledningshåll uppmuntrar, ser och tar tillvara innovationer. För att 

man ska kunna göra det så måste man ha en struktur för det. Det går liksom inte bara att säga, 

kommer du med en bra ide, så tar vi naturligtvis tillvara på den. Utan det måste vara möjligt 

att svara på frågan hur? Hur tar ni tillvara på innovationen? Jo, då gör vi enligt det här 

mönstret. Vi har det här sättet för att ta tillvara på innovationen. Kan man svara på hur nya 

innovationer tas tillvara, då är man hemma. Sen, är det så att innovationer bör belönas och 

uppmuntras.  

8. Hur skapas en innovativ arbetsmiljö? 

En innovativ arbetsmiljö skapas på samma sätt som när man har strukturer och funktioner för 

avvikelser som uppkommer. Det är vanligt liksom. Så ska man också ha strukturer och 

funktioner för innovationer. Man måste ha en hanteringsmodell där man fångar upp 

innovationerna, tar tillvara dom och säger, det här ska vi göra någonting åt, det här ska vi inte 

göra någonting åt. Det där var en bra ide, den här genomför vi, och då gör man på det här 

viset. Det är egentligen precis samma sak som vid avvikelsehantering fastän i viss positiv 

bemärkelse. 

9. På vilka sätt går det att snabba på spridningen av nya bra innovationer? 

Ja, det där handlar om marknadsföring. Det finns en hel bransch som har hand om 

marknadsföring. Där tror jag också i det här sammanhanget att SLL Innovation skulle kunna 

vara en länk, men det bör finnas en struktur för det också. Nu är innovationen färdig, vi vet att 

den fungerar. Hur styr vi den vidare? Alltså i ett sådan här stor organisation som Karolinska 

men även Karolinska Institutet eller SLL, behöver man ha en modell för att ta fram 

innovationer till dess att innovationen är färdig. Man måste liksom ha modeller för det, ända 

till dess  man släpper det från SLL:s sida, eller till det att innovationen är ute, att man driver 
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den i egen regi.  Problemet är att jag har inga direkta kunskaper om marknadsföring. Jag har 

ingen aning om vad som krävs. Jag har inte några ekonomiska muskler för att göra reklam i 

tv. Det är liksom, hur ska jag gå vidare nu? Jag har ingen aning om hur man går vidare nu. Jag 

har aldrig gjort det här förut, och det tror jag är ett problem för ganska många som tar fram 

nya innovationer. Dels så finns det uppfinnarsjälar som uppfinner massvis med saker och har 

eget företag och bara kör vidare och har gjort det här racet några gånger.  Men jag tror ändå 

att merparten är sådana som faktiskt kommer på en bra ide och tänker att det här vore väl 

klyftigt att göra. Men de har aldrig vidareutvecklat en innovation förut. Det är viktigt att man 

fångar upp de här förstagångsinnovatörerna, de behöver hjälp.  

10. Kan du ge några exempel på teknologier som utmönstrats eller är under utmönstring?  

Ja, visst finns det metoder som är på väg ut. Vi kan t.ex. ta röntgenundersökningar av 

halsryggen. När jag började här för tio år sedan, så var det en ganska stor artikel. Det gör vi 

inte alls idag, vi gör skiktröntgen istället. Vanlig slätröntgen av halsryggen, det existerar i 

princip inte när folk kommer hit efter trafikolyckor exempelvis. 

– (MS)  Vad beror det på?  

Därför att det finns bildgivande apparater som ger väldigt mycket bättre bilder och mycket 

mer information och som ger bättre diagnos till ungefär samma pris. Så vanlig röntgen, 

slätröntgen är sakta men säkert på väg ut skulle jag vilja säga. Om tio år så tror jag inte vi 

kommer att ha så mycket vanlig röntgen alls, därför att vi kommer att ha tredimensionella 

bildgivande modaliteter istället. Varför platta ut det när man inte behöver, liksom. Det är 

utmönstringar inom röntgenvärlden. Samma sak är det med öppna operationer när man gör ett 

stort snitt i magen exempelvis och öppnar upp magen för att utföra kirurgiska ingrepp. Det 

gör man inte alls i samma utsträckning idag. Därför att nu går man in via blodkärl eller med 

endoskop och utför kirurgi inifrån istället. Antalet öppna operationer har minskat radikalt.     

11. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården?  

Nya bättre teknologier finns förstås. En annan faktor är att en ny innovation/teknologi är mer 

kostnadseffektiv. Det är populärt, den kanske inte är bättre, men den kostar mindre. En ny 

metod kan kosta mindre men även vara tidsbesparande. En annan faktor är minskad risk för 

patienten när det sker en utmönstring av äldre teknologier, nya säkrare teknologier kommer.
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7. Analys  
Vid valet av analysmetod används en beskrivande och tolkande metod enligt fallstudien som 

forskningsmetod. Analysen av resultatet utförs i  två steg vilket beskrivs noggrant i avsnitt 2.8 

analysmetod. I resultatdelen utfördes en övergripande analys med kopplingar till uppsatsens 

angivna teorier, dvs. steg 1. I analysdelen, steg 2, tillämpas inte enbart huvudteorierna i den 

här uppsatsen, utan jämförelser av informationen från resultatdelen med andra relevanta 

teorier och källor görs för att få svar på ytterligare närliggande och efterföljande frågor. 

Resultatet från intervjuerna analyseras i sex stycken teman som valts ut grundat på 

frågeställningarna i uppsatsen.  

7.1 Aktörerna och deras roller vid införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården 
I intervjuavsnitten framträder några av de aktörer på Karolinska Universitetssjukhuset som är 

inblandade i processen med att  införa nya innovationer till sjukhuset.  Ett antal interna och 

externa aktörer finns med i beskrivningarna under intervjuerna, men det är ingen fastställelse 

av att alla involverade aktörer vid införandet av nya innovationer har kommit med. Med 

interna aktörer avses personer som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och externa 

aktörer verkar utanför, men med relation till sjukhuset. De här aktörerna kan utgöras av 

enskilda individer, myndigheter eller andra slag av organisationer. De externa och interna 

aktörerna med sina respektive roller vid införandet av nya innovationer och deras samarbete 

mellan varandra beskrivs övergripande i det här temat, en indelning görs enligt varje 

intervjuenhet.  

Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset  

Medicinsk Teknik har nära samverkan med samtliga kliniker på hela sjukhuset. De 

tillhandahåller den tekniska servicen och ger stöd vid upphandling av medicintekniska 

produkter.  De arbetar med riskanalyser, teknisk och klinisk prövning och granskar och deltar 

ofta i projekt. Forskningsavdelningen gör delar av introduktioner och hjälper innovatörer att ta 

fram något som kallas Pro function curser som visar att iden eller produkten fungerar över 

huvud taget eller så hjälper de innovatörer  att ta fram prototyper. Externa tillverkare behövs 

om det krävs en speciell yta som ska vara lätt att hålla rent och sterilisera, eftersom MT inte 

har den utrustning som krävs för vattenskärning. Advokater och jurister är inblandade när det 

gäller diskussionen om immaterialrättigheter eller olika avtal enligt Heikki Teriö (MT). 

Externa finansiärer kan vara med när en produkt kräver lite mer pengar. Det har ändrats 

väldigt mycket under 2011, riskkapitalisterna har börjat satsa mer på innovationer som är näst 
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intill färdiga produkter. När investeringar behövs kontaktas Sting eller någon annan 

organisation som har andra resurser i form av affärsutvecklare och marknadsförare. När det 

gäller  produktsäkerhet är tillsynsorganen framför allt Läkemedelsverket och vid krav på 

kliniska prövningar är Etikprövningsnämnden involverad. När innovationen väl kommer till 

användning inom hälso- och sjukvården är det Socialstyrelsen som har tillsynen över 

användningen av produkterna. Samarbete med akademin förekommer ifråga om 

materialteknik, speciellt  KTH:s sektion för materialvetenskap. Telemedicin och E-hälsa är 

ytterligare en avdelning inom Medicinsk Teknik. Deras arbete är i första hand fokuserat på att 

nå företag, nå forskare eller nå annan sjukvårdspersonal som vill föra in ny teknik till 

sjukvården. Det kan vara företag som vill ta fram ny teknik eller är på väg att ta fram ny 

teknik eller ny utrustning. De vill pröva den i någon typ av klinisk prövning eller teknisk 

prövning. Samverkan sker med andra akademier som har hälsoekonomer. Samarbete sker med  

Karolinska Institutet och KTH i viss utsträckning när det gäller den sociala aspekten hur 

tekniken fungerar, (beteendevetenskapligt). Forskning pågår för att ta reda på hur patienterna 

eller användarna agerar vid användningen av ny teknik. Medicinsk Teknik samarbetar även 

med SLL Innovation eftersom de har mer resurser att titta på patentarbetet kring införandet av 

nya innovationer. 

Upphandlingssektionen Karolinska Universitetssjukhuset  

Interna aktörer är oftast en uppdragsgivare från sjukhussidan, den kliniska sidan, en division 

eller en klinik som har ett uppdrag. Alla sådana uppdrag ska anmälas till 

Upphandlingssektionen. Upphandlaren sätter tillsammans med sakkunniga från 

uppdragsgivaren och kundkliniker ihop en grupp för att ta fram ett förfrågningsunderlag för 

att göra en upphandling. Det finns fler aktörer på sjukhuset som uppdragsgivarna anlitar 

beroende på vad det är för teknik inblandad i upphandlingen. Medicinsk Teknik är alltid med, 

ibland är det Strålningsfysik, då är fysikerna med. Ibland kan det handla om It-frågor, It-

avdelningen bjuds i det fallet in för att formulera de krav som behövs såvida Medicinsk 

Teknik inte kan göra det. Upphandlingen omfattar bland annat kravspecifikationer och 

avtalsförslag som annonseras ut på marknaden. Upphandlingssektionen använder inte direkt 

beteckningen ny eller gammal teknik vid upphandling av medicintekniska produkter. De har 

inte heller någon rubrik som heter innovation utan de använder  benämningen funktioner som 

vedertaget begrepp vid upphandlingsprocessen. 
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SLL Innovation  

Olle Hillborg är utvecklingsansvarig på SLL Innovation och leder ett utvecklingsråd, vilket 

utgörs av nio personer inom hälso- och sjukvården, folk från olika sjukhus är med. De har lite 

olika ansvarsområden, några är produktutvecklare, några är innovationskoordinatorer och 

några gör andra saker. Han leder utvecklingsrådet och försöker att styra upp hela processen 

som består av flera åtaganden. Det är två processer inom avdelningarna. Det ena är att stödja 

innovatörer, (ofta sjuksköterskor och undersköterskor) att ta till vara på deras idéer för 

vidareutveckling till nya innovationer. Den andra processen är att stödja företagen som vill nå 

hälso- och sjukvården. Olle Hillborgs roll generellt är att hålla koll på processerna och se till 

att samarbetet mellan sjukhusen fungerar helt enkelt, att den här processen blir implementerad 

i de olika sjukhusens policy. Han ska i sin roll se till att landstinget kommer in, att 

landstingets tjänstemän och politiker förstår hur den här processen fungerar. SLL Innovation 

har ett affärssystem där de säljer färdigutvecklade produkter eller innovationer, 

patenträttigheterna säljs ut. De får på så sätt tillbaks investeringarna av företagen enligt Olle 

Hillborg. Finansiärerna i SLL Innovation är Landstinget och statliga organ som Vinnova, 

Almi Företagspartner Stockholm och Länsstyrelsen EU-projekt med flera. SLL Innovation är 

lite unika eftersom de först har gjort en utvärdering av en innovation på en avdelning med 

patienter, en klinisk prövning. Sen arbetar de vidare med mönsterskydd, patentsökning och 

CE-märkning av den nya innovationen, om försöken slår väl ut. Om allt det där lyckas tar de 

innovationen vidare till försäljning, bjuder in företag som kan väntas vara intresserade. SLL 

Innovation paketerar innovationen till en produkt med värde och sedan säljs patentet till ett 

företag.  Det är sedan företaget som för ut innovationen på marknaden. På så sätt får 

Landstinget pengar och innovatören pengar. SLL Innovation säljer alltså patent till företag 

med kapacitet att tillverka medicintekniska produkter. Fem huvudaktörer är inblandade 

idégivaren, sjukhuset, SLL Innovation, företaget (tillverkaren) som köper patentet och PRV, 

enligt min uppfattning. Här handlar det om juridiska frågor som äganderätt till patent och 

liknande frågor, vilket tas upp mer i kommande teman. 

Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna  

Joakim Crafoord Biträdande Överläkare är metodansvarig för datortomografiverksamheten på 

Karolinska i Solna. Joakim Crafoord kan sägas utgöra den kliniska sidan på Karolinska 

universitetssjukhuset som ofta samverkar med Medicinsk Teknik gällande alla frågor om 

medicintekniska produkter.  Hans roll innefattar arbetsuppgifter som att  skriva på och 

godkänna datortomografiundersökningar. Han är ansvarig för att allt flöde runtomkring 
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fungerar som det ska. Det gäller allt ifrån dagligt stök att flytta personal och se till att allt 

fungerar till upphandling av nya medicintekniska produkter. Joakim Crafoords har tagit fram 

och utvecklat innovationen ”Snabba Klipp” med tillämpning på RIS-systemet. Direkta 

inblandade aktörer för att införa innovationen ”Snabba Klipp” i den kliniska verksamheten är 

Medicinsk Teknik, SLL Innovation, SLL IT och hans chef på Röntgenkliniken i Solna.  

Aktörer och roller enligt IDD-modellen  

De olika aktörerna med sina roller inblandade i uppfinningen, spridningen och 

implementeringen av nya innovationer inom hälso- och sjukvården enligt K Robacks IDD-

modell är en teoretisering av verkligheten skulle man kunna säga. Många av benämningarna 

exempelvis gatekeeper och champion förekommer inte i verkligheten på arbetsplatserna 

runtom i Sverige, mig veterligen, precis som Heikki Teriö uttryckte det redan vid första 

intervjun ”Det går ju alltid att teoretisera”. Informanterna ombads hur som helst att utveckla 

och förklara på vilket sätt de kunde identifiera sig med en viss aktör och roll från IDD-

modellen, beskrivna utifrån sitt eget perspektiv. Den analysen och tolkningen beskrivs i 

resultatdelen av dem själva i varierande omfattning. 

7.2 Införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården  
Här skulle jag först vilja belysa en fråga som inte är helt oväsentlig som jag har kommit fram 

till vartefter analysarbetet har fortskridit och det gäller på vilka sätt en innovation kan införas 

till Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet. Det handlar om innovationer avsedda att 

användas i sjukvårdssammanhang, vilket inom hälsovårdsorganisationerna typiskt sett är en 

ny tjänst, nya arbetssätt och/eller nya teknologier, men fler definitioner finns, t.ex. en produkt 

eller process, avsnitt 4.2 innovation
147

.  

Införandeprocessen, fyra olika sätt att införa nya innovationer  

Det som jag har kommit fram till verkar vara åtminstone fyra olika sätt för en innovation att 

upptas inom hälso- och sjukvården, enligt svaren i den här undersökningen, när innovationen 

är en medicinteknisk produkt. I det första fallet kan en innovation komma in till hälso- och 

sjukvården genom att sjukhuset gör egentillverkning av en MTP och i det andra fallet via 

upphandling och Upphandlingssektionen och de båda fallen är hittills de vanligaste 

införandesätten. Vid egentillverkning behövs det ingen vanlig upphandling, enligt min 

                                                           
147

 Lansisalmi. H. M, Kivimaki, P. Aalto, and R. Ruoranen. 2006. Innovation in Healthcare: A Systematic Review of 
Recent Research, citerat i Vincent K. Omachonu and Norman G. Einspruch, Innovation in Healthcare Delivery 
Systems: A Conceptual Framework, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 15(1), 
2010, Article 2.S.3. hämtad [2011-09-21]< http://www.innovation.cc/volumes-issues/vol15-no1.htm>.  
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uppfattning, utan Medicinsk Teknik kan tillverka produkten internt eller med hjälp av någon 

extern tillverkare. Sedan finns det ett tredje sätt för en innovation att komma in till sjukhuset. 

Det är från en företagsintressent, med hjälp av MT genom en så kallad gråzon. Heikki Teriö 

(MT) uppger; ”Det finns en gråzon, om det är ett företag som har en ny produkt eller om de 

inte har råd att CE-märka den. Då försöker de övertala oss att acceptera och hantera produkten 

som en egentillverkad produkt. I det fallet är det någon annan som har tillverkat produkten 

och kommit med iden och då kan vi säga att vi accepterar inte det, därför att, och då hänvisar 

vi till olika föreskrifter och lagar. Men vi kan säga ok, och då hanterar vi produkten som för 

kliniska prövningar, men då finns det en helt egen standard för det”. Göran Windh på 

Upphandlingssektionen nämner också frågan om egentillverkning av en MTP.   ”Om det nu 

inte finns någon tillverkare på marknaden som kan leverera den här MTP så är det möjligt att 

göra en egentillverkad MTP. Men då krävs det att en riskanalys utförs på MT, alltså inom 

sjukhuset. Det kan man också göra, men det är en nödlösning som är mera ovanlig”. Ett fjärde 

sätt att införa nya innovationer till Karolinska Universitetssjukhuset är via SLL Innovation 

och deras Innovationsupphandlingar som nämns av både Heikki Teriö (MT) och speciellt av 

Joakim Sjögren på SLL Innovation, men det ligger i initieringsfasen enligt Joakim. Heikki 

Teriö (MT) däremot hävdar att Olle Hillborg på SLL Innovation kontaktar en tillverkare vid 

innovationsupphandlingen som kan tillverka produkten och leverera den till sjukhuset som i 

sin tur förbinder sig att köpa x antal  exemplar av produkten.  

Upphandling av; funktioner/ MTP/ innovationer  

När det gäller upphandlingssektionen på Karolinska Universitetssjukhuset och deras 

upphandlingsförfaranden av MTP så har de inga ambitioner att inhandla innovationer i något 

särskilt upphandlingsförfarande. Göran Windh uttrycker sig enligt följande. ”Vi handlar inte 

några prylar. Vi handlar inte teknik, vi handlar funktioner. Vi vill lösa en uppgift och vi 

beskriver vilka funktioner vi vill uppfylla och vi beskriver vilka uppgifter vi har att göra. Vi 

försöker att undvika att ställa några direkt tekniska krav på det viset. Istället försöker vi skriva 

en teknikneutral funktionsbeskrivning där det är upp till anbudsgivaren att förslå bästa 

möjliga metod för att lösa vår uppgift”. Göran Windh kommenterar innovationsbegreppet 

ytterligare ”Alltså, vi har inte den ingången om det är ny eller gammal teknik. Vi har ingen 

rubrik som heter innovation utan vi har rubrikerna funktioner. I fall det är en innovation som 

anbudsgivaren kommer med i sitt anbud, det vet inte vi.  Det har inte vi haft med som krav 

från början att det ska vara någon gammal teknik eller någon ny teknik. Så alla våra 

upphandlingar utgår från storleken på beloppet och att de följer sjukhusets regler”. Göran 
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Windh informerar vidare att upphandlingssektionen förutsätter att det kan vara en innovation 

som är helt okänd för användarna på kliniken. Det tas upp framförallt i samband med 

introduktionen och utbildningen av användare och med Medicinsk Teknik. Det framkommer 

med sakkunniggruppen när förfrågningsunderlaget tas fram om de känner till den 

medicintekniska produkten eller inte, hur okänd den är. Desto mer okänt område, desto mer 

kriterier och krav har de på utbildningen av användare. Likaså finns det krav på att 

anbudsgivarna måste kunna bevisa det här med kliniska studier, att innovationen har avsedd 

verkan, om de nu kommer att lämna ett anbud med en ny innovativ lösning. 

Upphandlingssektionen kräver att leverantörerna ska kunna påvisa och styrka med länkar till 

oberoende kliniska studier att innovationen verkligen har den kliniska verkan som den uppges 

ha, påtalar Göran Windh. Han nämner dessutom att en ren innovation har väldigt svårt att 

komma in på sjukhuset oprövat. Det kan den inte göra, vilken patient skulle ställa upp på att 

vara försökskanin. Det som Göran Windh säger om företeelsen med en ren innovation påvisar 

enligt mig mångtydigheten av begreppet innovation. Han menar att man möjligtvis kan kalla 

en innovation för innovation, första gången den kommer in på sjukhuset som medicinteknisk 

utrustning.  

Status för uppsatsens tre beskrivna innovationer  

Jag har försökt att få fram information om tre innovationer i den här uppsatsen; (1) ”Stick 

Stopp” (Sonia Gustavsson), (2) ”riktinstrument för att utföra kapning av en lårbenshals” 

(Joakim Sjögren), och (3) ”Snabba Klipp” (Joakim Crafoord). Den förstnämnda innovationen 

används sporadiskt på Karolinska Universitetssjukhuset som en egentillverkad MTP. Den 

andra innovationen är på väg att spridas ute i Europa och den tredje innovationen, där är läget 

mera osäkert hur innovationen kommer att gå vidare enligt Johan Crafoord själv vid dags 

datum 2012-03-01, troligtvis kommer den att användas som en egentillverkad MTP. 

Informationen om innovationen ”Stick Stop” kommer från en tidningsartikel i DN, SLL 

Innovations hemsida och från andra informanter. Förstahandsinformation från idégivaren 

Sonja Gustavsson finns inte med. Införandeprocessen avseende de andra två innovationerna 

beskrivs övergripande av Joakim Sjögren och Joakim Crafoord  i respektive intervju. Vilka 

hindrande och underlättande faktorer som de stött på under införandeprocessen av 

innovationerna analyseras i nästa tema, likaså åsikter från de andra informanterna om 

hindrande och underlättande faktorer vid införandet av nya innovationer generellt sett. 
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7.3 Underlättande och hindrande faktorer som kan påverka införandet av 

nya innovationer inom hälso- och sjukvården  
Hindrande och underlättande faktorer analyseras i det här temat som kan påverka införandet 

av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Indelningen är inte helt entydig och klar, 

eftersom en del faktorer kan vara både underlättande och hindrande, vilket för övrigt även 

anges i Kerstin Robacks IDD-modell. Hindrande faktorer granskas emellertid först, sedan 

underlättande faktorer.  

Hindrande faktorer: 

Heikki Teriö (MT) uppger att sjukhuset är rätt så konservativt. ”Om man först tar de som är 

förhindrande så är det hierarkin eller revirtänkandet. Konspiracismen, det är liksom den första 

och största stötestenen, (konspiration, intrigspel, sammansvärjning). Någonting som tas fram i 

Solna går inte att använda i Huddinge eller tvärtom och sen är det just det här att det också är 

olika skolor. Någon kan tycka att det där behövs inte, vi arbetar inte på det där sättet, men på 

flera andra kliniker runt om i landet så arbetar man på det sättet och ser ett jättestort behov. Så 

det är väldigt mycket så att just opinionsbildaren har en stor uppgift på kliniken”. Stewart 

Clegg nämner i boken (Ledning & Organisation) att införandet av en ny innovation leder till 

förändring av arbetssätt. Innovationer implementeras genom att det nya integreras med det 

som är gammalt, etablerat och redan känt så att det blir en anpassning inom en lokal kontext 

och situation. Det nya och radikala kommer förmodligen inte att accepteras av alla, eftersom 

människor har lagt ner tid och status quo och bundit sig känslomässigt för det gamla
148

. 

Innovationen hotar dessutom maktförhållanden inom en organisation. Evolution och 

integration verkar vara nyckeln till framgång, inte revolution och omdaning,( alltså inte för 

stora och snabba förändringar direkt).  För att åstadkomma innovation och förändring i 

organisationer, krävs det mer än förmågan att lösa tekniska eller analytiska problem. 

Innovationen hotar nästan utan undantag status quo och därmed är innovationen i grunden en 

politisk verksamhet.
149

  Motstånd mot förändring av arbetssätt och mot ny teknik verkar vara 

mer regel än undantag med andra ord, med krafter i form av makt, politik och konspiration, 

även på kliniknivå inom sjukhussfären. Lars Carlsson (MT) berör också frågan. ”Många 

åsikter finns om bästa arbetssätt och teknik. Enligt läkarna finns det 100 bästa modeller i en 

operationssal ”. Det här med konspiracism, det uppges enligt Slideshare.net vara; Att 
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ingenting händer av en ren tillfällighet. Allt är ett resultat av någons avsikter. Ingenting är vad 

det ser ut att vara. Den/de som har makten döljer sina identiteter. Allt hänger ihop
150

. Heikki 

Teriö (MT) nämner även revirtänkande hos sjukvårdspersonalen, (gäller med all sannolikhet 

vilken arbetsplats som helst). Om revirtänkande nämns i en artikel i DN att det skapar murar 

på en arbetsplats. En rad olika tecken radas upp, 8 stycken närmare bestämt, varav en är att 

arbetsgruppen inte släpper in nyheter, ingenting får störa den egna teorin om verkligheten och 

information utifrån tolkas negativt.
151

  Ett annat tecken på starkt revir är grupptänkande. 

Individer identifierar sig så starkt med gruppen att jaget tenderar att lösas upp, det är farligt att 

få gruppen emot sig
152

. Gruppbeteende är i allmänhet starkt normstyrt och ger upphov till 

konformitet. Fruktan för en negativ bedömning sätter klara gränser för avvikande idéer som 

kan vara viktiga när kreativitet och innovation är målsättningar för det problemlösande 

beteendet. Under speciella betingelser kan det uppstå ett syndrom av nedbrytande faktorer 

som kan få mycket allvarliga konsekvenser för problemlösning och beslutsprocesser i 

grupper. Fenomenet har kartlagts av den amerikanske socialpsykologen Irvin James och går 

just under betäckningen grupptänkande, där hänsyn till konsensus överskuggar hänsyn till 

kvalitet.
153

  Vad Heikki Teriö (MT) menar med hierarki exakt i det här sammanhanget är lite 

svårt att uttolka mer än att han kopplar ihop det med revirtänkande.   En annan hindrande 

faktor för att införa nya innovationer är finansieringen, uppger han. ”Sjukhuset kan inte ösa ut 

pengar för att finansiera de nya innovationerna utan det blir på något sätt en extern 

finansiering,  Almi eller något liknande”.  

Lars Carlsson (MT) anser att ett patent både stänger och öppnar upp marknader på grund av 

äganderätten till patent under en viss tid, (20 år normalt). Han menar att det finns en baksida 

med patent, vilket är att de hämmar konkurrensen för mänskligheten. Pacemakern 

exempelvis, utvecklad  av Rune Elmqvist används i hela världen utan att den patentsöktes från 

början. Patenträtten till en uppfinning/ innovation skulle eventuellt kunna hindra skapandet av 

nya innovationer av juridiska skäl, just på grund av ensamrätten till patentet och de hårda 

kraven vid patentansökan. PRV uppger att patent är en ensamrätt att använda en uppfinning, 

vilket innebär att ingen annan får använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller 
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importera uppfinningen utan patentinnehavarens tillstånd
154

. För att uppfinningen ska vara 

möjlig att patentera måste den uppfylla vissa villkor: uppfinningen ska vara ny, ha 

uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Uppfinningen får inte vara känd sen 

tidigare när ansökan lämnas in. Det har ingen betydelse hur, av vem eller var i världen 

uppfinningen har gjorts känd. Uppfinningen klassas som känd även om det är du själv som 

har använt eller publicerat den. Med uppfinningshöjd åsyftas att uppfinningen ska skilja sig 

väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Det innebär att nya sätt att kombinera kända 

metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara, (skulle kunna gälla vissa 

innovationer). Att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar betyder att den ska vara 

reproducerbar, ha teknisk karaktär och ha teknisk effekt. Reproducerbar med det menas att 

resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen brukas. Teknisk karaktär innebär att 

uppfinningen ska avse någonting påtagligt t.ex. en produkt eller en process inte bara en teori. 

Teknisk effekt betyder att uppfinningen ska fungera och att den ska lösa ett problem på ett 

tekniskt sätt. Däremot behöver effekten inte vara ny eller bättre än hos tidigare lösningar.
155

 

Efter den genomgången av grundläggande bestämmelser om patent fokuseras  

uppmärksamheten på Göran Windh Upphandlingssektionen. Han anger underlättande och 

hindrande faktorer vid införandet av nya innovationer (funktioner), enligt följande. ”Det som 

kan vara begränsningar är att vi är en offentlig verksamhet, att vi är skyldiga att följa LOU. Vi 

upplever väl lite grann att LOU är en begränsning att det är väldigt byråkratiskt, krångligt att 

göra upphandlingar.  Vi skulle nog klara av att göra säkra upphandlingar för sjukvården utan 

lagen om offentlig upphandling, många gånger. Det är en kostnadsdrivande och tidsdrivande 

faktor som gör att det kan vara svårt att tillmötesgå uppdragsgivarna fullt ut hela tiden. Det är 

en besvärlig faktor för sakkunniga kliniker att behöva gå den långa vägen genom LOU för att 

nå sina mål. Det är en begränsning”. Han tillägger att även läkarna ser det mer som ett hinder 

att vi måste följa LOU. Det är just det, att det är nästan ett kollektivt beslut själva 

upphandlingen. Kollektiva beslut och myndighetsbeslut inträffar i högre omfattning än 

individuella/valfria beslut i de flesta organisationer som fabriker, skolor eller statliga 

organisationer i jämförelse med andra områden som jordbruk och konsumentmarknaden, 

Everett M Rogers (2003)
156

. När beslut skall tas av många inblandade aktörer blir 
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beslutsprocessen av naturliga skäl mer komplicerad, därför blir tiden en viktig dimension i 

innovationsbeslutsprocessen uppger Everett M Rogers om tid och socialt system
157

. Göran 

Windh uppger fler hindrande faktorer som kan påverka införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården.”Det är det här att många gånger när vi gör upphandlingar, just 

faktumet att kliniken inser att de kan få anbud från en leverantör med en helt okänd produkt. 

Dels kan det vara för att innovationen kommer från någon helt annan marknad som hela EU 

kan lägga anbud på. Det kan också vara en innovation som de inte har sett förut. Så därför 

kräver berörda kliniker oftast att få kontakt med referenser. Det är referenser som t.ex. kan 

vara senaste leverans från den här produkten i Sverige som de vill ha kontaktinformation från, 

så att de kan ringa och diskutera med dem som tidigare har köpt den här produkten. Det kan 

även vara referens till någon klinisk verksamhet i Sverige där man kan göra studiebesök och 

se produkten i klinisk drift. Sådant här kan vara besvärande om det är helt ny innovation som 

inte ännu har sålts i Sverige till klinisk drift”. Åsikterna från Göran Windh 

Upphandlingssektionen tar upp regelverkens (LOU) inverkan vid införandet av nya 

innovationer eller funktioner. Han går även in på betydelsen av observerbarhet, i vilken grad 

resultatet av en innovation blir synbar för andra, en av fem viktiga egenskaper för spridning 

av nya innovationer, Everett M Rogers
158

. Innovationer som uppfattas ha större relativ fördel, 

kompabilitet, testbarhet, observerbarhet och mindre komplexitet av de individuella 

användarna kommer att tas upp snabbare än andra innovationer. Brist på dessa egenskaper 

minskar chansen för utspridning och upptagande av nya innovationer.
159

  

Olle Hillborg utvecklingsansvarig på SLL Innovation anger ifråga om temat underlättande 

och hindrande faktorer som kan påverka införandet av nya innovationer inom hälso- och 

sjukvården, ”Ja, det finns miljarder olika, och här är några frågeställningar man kan ställa i 

samband med införandet av en ny innovation. Är det en bra innovation? Behövs 

innovationen? D.v.s. uppfyller innovationen ett behov? Vad säger politikerna? Vilka 

tjänstemän kan påverka? Hur ser budgeten ut för avdelningen? Passar den in i det dagliga 

sortimentet? Är det en radikal uppfinning eller är det en inkrementell uppfinning? Vem har 

tagit fram den, är det inom avdelningen eller är det någon helt annan person?”. Spridningen 

och införandet av innovationer är i grunden en politisk verksamhet, vilket tidigare angetts i 

detta tema av Stewart Clegg (Organisation& Ledning).  Det framkommer delvis även här av 

Olle Hillborgs egna ställda frågor vid införandet av innovationer. Just  det här med politisk 
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verksamhet och innovationer bekräftas ännu mera av SLL Innovations egen hemsida. Där 

framkommer att SLL Innovation anordnat seminarium i Almedalen 2012 med temat ” 

Almedalen-debatt  om innovationsarbete i offentlig sektor”. Ett flertal frågor har behandlas 

där, exempelvis; Hur kan politiken främja innovationsarbete och vilket samarbete krävs 

mellan regering och kommun och landsting?
160

  Tre huvudsakliga faktorer väljs slutligen ut av 

Olle Hillborg och dessa är; budget, behov och regelverk. 

Joakim Sjögrens upplevda problem med att sprida sin innovation vidare, ”Riktinstrument för 

att utföra en kapning av lårbenshals”, berodde på ett flertal hindrande faktorer enligt honom 

själv, (spridningsprocessen omfattar upptagandet och integreringen av en innovation, enligt 

avsnitt 4.1). Faktorerna var brist på erfarenhet kring ansökningsförfarandet för att ansöka om 

patent, enligt honom själv.” Jag hade för lite kunskap strategiskt, hur man bär sig åt. Tiden 

gick ut för föransökan på patentet, alltså hade jag inte lämnat in patentansökan så tidigt”. En 

annan faktor var att han inte fick ytterligare ekonomiskt stöd från Almi för att utföra fler 

kliniska tester. Utan ekonomiskt stöd blev det givetvis svårt att föra projektet vidare. Sen var 

det problemet med prestige bland läkarna, ”alltså man kunde inte komma med ett instrument 

från Stockholm till Göteborg t.ex. Det är den nivån bland läkare och professorer, där är det 

stor prestige”. Prestige definieras i NE  som samhällelig värdering som kan vara knuten till ett 

kollektiv eller en individ, tillskriven eller förvärvad
161

.  Min tolkning är att prestige i det här 

fallet handlar om auktoritet, status och renommé mellan läkare och professorer, vilket yttrade 

sig i att alla berörda läkare och professorer som Joakim Sjögren hade kontakt med ansågs sig 

inneha bästa lösningen för att utveckla innovationen, ” Riktinstrument för att utföra en 

kapning av lårbenshals”. De många lösningarna eller förslagen ledde till att det blev svårt att 

få till fler regelrätta kliniska prövningar pga. av ett stort utbud av åsikter och brist på 

konsensus. Hur som helst Joakim Sjögren SLL Innovation/MT upplevde som nyanställd på 

MT att det förekom prestige bland läkarna. Sen kan man också tolka det som att läkarna och 

professorerna engagerade sig väldigt starkt i uppgiften med att komma med bra förslag till en 

lösning på ett problem, utformningen av riktinstrument för kapning av en lårbenshals. När det 

handlar om prestige och bästa lösningen till ett problem skulle  en jämförelse kunna göras 

med  Heikki Teriös (MT) tidigare uttalande om konspiracism vid införandet av nya 

innovationer.” Det är liksom den första och största stötestenen. Om det är någon som kommer 
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med en ide på en klinik och den rådande uppfattningen där är, nämen det där behövs inte, men 

samtidigt har den här personen kanske en kollega på SöS som säger, fan vad den var bra, det 

där måste vi ha”. Det visar att frågorna om prestige och konspiracism  är känsliga och 

svåråtkomliga områden som är komplicerade att styra över. Det som därutöver upplevdes som 

en hindrande faktor för att sprida innovationen, ”Riktinstrument för att utföra kapning av en 

lårbenshals”, var avsaknad av coachning (ledarskapsfråga) och stöd från SLL Innovation som 

helt enkelt inte var etablerad vid den tidpunkten. Joakim Sjögren kommenterar, ”Det svåra när 

man kommer på någonting tekniskt är att få innovationen att spridas. Det blir en 

uppbromsning där”. Ett annat hinder var eventuellt brist på auktoritet,(anseende, pondus) på 

grund av att han upplevde sig som en färsking, ny inom organisationen.” Jag menar på den 

tiden var jag själv en lite kille. När man ringer från SLL Innovation då är det en helt annan 

sak, då lyssnar folk på en”. Med SLL Innovation i ryggen hade det kanske varit en helt annan 

sak”. Everett M Rogers anger att det finns fyra huvudelement för spridning av innovationer 

(innovation, tid, kommunikationskanaler, socialt system) och just gällande socialt system 

framgår att den enskildes roll vid utspridningen blir väldigt begränsad
162

. Det sociala systemet 

har en påtaglig inverkan vid spridningen av nya idéer, likaså relationen mellan parterna är 

viktigt vid överföringen av information gällande en ny innovation
163

. 

Joakim Crafoord Biträdande Överläkare och idégivare till innovationen ”Snabba Klipp”. I det 

fallet handlar det om en  innovation som han utvecklade under fritiden enligt honom själv till 

skillnad mot Joakim Sjögren (MT/SLL Innovation) som utvecklade innovationen 

”riktinstrument för kapning av en lårbenshals” under sin arbetstid, eftersom det var en del av 

hans normala arbetsuppgifter. Joakim Crafoord uppger att hindrande faktorer vid införandet 

av nya innovationer inom hälso- och sjukvården är okunskap, ovana och tillvägagångssättet 

för att ta hand om innovationer. Vilka vägar man ska gå eller vart man ska vända sig när man 

har en ide som man vill vidareutveckla till en innovation. Joakim Crafoord kommenterar 

ytterligare ”Klinikchefen har ingen koll, MTA har ingen koll. Det är ingen som har någon 

koll. Det finns liksom inte det där, jaha, har du en innovation! Dit ska du gå och så talar de om 

att, då gör vi så här. Det här har vi gjort 200 gånger förut, inga bekymmer. Vägen ser ut så 

här. Det finns ingen roadmap liksom, så en grav okunskap tycker jag att det är generellt”. 

Uttalandet från Joakim Crafoord kan tolkas som att ytterligare information kanske behövs på 
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Karolinska Universitetssjukhuset som visar hur innovativa idéer tas om hand och att det  

kommuniceras ut till all sjukvårdspersonal.  Andra hindrande faktorer som Joakim Crafoord 

tar upp är att det är flera aktörer inblandade som inte alltid gör sitt jobb. ”Man blir som 

innovatör helt plötsligt avhängig av att någon annan gör någonting. T.ex. i mitt fall så skulle 

MTA göra en riskanalys, det tog nästan ett år, 10 månader. Det är liksom inte acceptabelt. 

Från det att man bestämde att man skulle göra en riskanalys till det att jag fick riskanalysen i 

handen”. Joakim Crafoord upplevde att riskanalysen tog lång tid att utföra, men den är en del 

av innovationsbeslutsprocessen med informationssökning och informationsprocessaktiviteter, 

vid vilken personal på MT skaffar information för att gradvis minska osäkerheten kring en 

innovation. Innovationsbeslutprocessen kan ta upp till ett par år i värsta fall, men den kan gå 

snabbare beroende på de involverade personerna
164

.  

Underlättande faktorer:  

Heikki Teriö (MT) lyfter fram att underlättande faktorer som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården är att det är tillåtet att arbeta med innovationer på 

arbetstid och att sjukhuset ställer upp med tid. Andra underlättande faktorer är att 

patientunderlag tillhandahålls för att skaffa klinisk evidens, (om man får kliniken med sig). 

Det som också underlättar införandet av nya innovationer är att hjälp tillhandahålls av 

klinikens forskare om litteratur och information om vad som har skrivits tidigare, vad som har 

gjorts tidigare. 

Göran Windh på Upphandlingssektionen uppger att de underlättande faktorerna är att 

sjukhuset är en stor organisation, teknikintensiv och att Karolinska är ett Universitetssjukhus 

så det ligger i framkanten och är intresserade av alla nya metoder. Sjukhuset har  nära 

samarbete med forskning, många är sakkunniga läkare osv. som deltar i upphandlingarna, de 

är också forskare vid sidan om. Karolinska Universitetssjukhuset är en stor inkörsport för 

innovationer, läkarna har många nya idéer. Ett stort sjukhus har ett regionalt ansvar med en 

stor budget för att investera i ny teknik. Det är de underlättande faktorerna enligt honom.  En 

stor budget att investera i ny teknik står lite i kontrast till det som Heikki Teriö (MT) 

uttryckte, (hindrande faktor är finansieringen, sjukhuset kan inte ösa ut pengar för att 

finansiera de nya innovationerna). Man kan anta att budgeten är större för 

Upphandlingssektionen än för exempelvis  Forskningsavdelningen på Karolinska 
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Universitetssjukhuset. Det kan bero på att Upphandlingssektionen ska täcka ett direkt behov, 

innovationer ligger mera i framkanten, vad det gäller nytta och därför ges innovationer mindre 

resurser från Landstinget och stöd måste sökas från annat håll. Innovationer genom anställda 

tas upp av Stewart Clegg i boken Ledning & Organisation, angående fördelning av resurser i 

en organisation, vilket rimligtvis även borde gälla för ett sjukhus. Han understryker att 

innovatörer sällan är kamrerer och de finner affärslogiken egendomlig. Å andra sidan 

uppfattar man på ekonomiavdelningen  ofta den senaste innovationen som ett hugskott från 

designgruppen och betraktar den snarare som en kostnad än en investering i en värdefull 

tillgång
165

. Det kanske kan förklara varför Upphandlingssektionen troligtvis tilldelas mer 

resurser än forskningsavdelningen på ett sjukhus eller som K Roback uttrycker det, någon 

måste tycka att det är värt besväret att betala för den möjliga nyttan av en innovation och utan 

betalaren blir det ingen utspridning av medicintekniska produkter eller innovationer
166

. 

Joakim Sjögren SLL Innovation, talar om incitament för innovationer i form av 

stödorganisationer när det gäller underlättande faktorer att införa nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården. Det finns fler organisationer än SLL Innovation. Det finns 

Innovationsplatsen, KIAB (Karolinska Institutet Innovations AB), KTH har också ställen att 

ta emot innovationer och det satsas pengar. Almi en stor aktör som tar emot uppfinnare. I 

anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset och i nära samverkan med dem, finns det 

uppenbarligen ett flertal organisationer för att ta hand om innovationer, vilket borde gynna 

framförallt läkarna och sjuksköterskorna som arbetar på sjukhuset. De har god insyn vilka 

behov som finns och kan generera ny innovativa idéer för att om möjligt utveckla till 

innovationer. Von Hippel säger följande om användarnas betydelse för innovationer. 

”Innovations och utvecklingsprocessen är inte bara tillägnat tillverkarna som utvecklar, 

tillverkar och sedan säljer produkterna utan ledande användare har behov av innovationer och 

ligger långt framme på den allmänna marknaden och spelar en viktig roll i innovations- och 

beslutsprocessen”
167

. En innovativ arbetsmiljö kan underlätta framtagandet av nya 

innovationer och där handlar det lite om chefskap och ledarskap som kan smitta av sig, eller 

                                                           
165

 Stewart Clegg, Martin Cornberger, Tyrone Pitsis, LEDNING & ORGANISATION, Kapitel 11 att leda innovation 
och förändring, ISBN 978-91-08640-5, © 2007 Författarna och Liber AB, upplaga 1:1, Printed in Hungary by 
Elanders Hungary 2007.S. 407.  
166

 Roback K. Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment. 
[Thesis]. : Institutionen för hälsa och samhälle; 2006. Linköping Dissertations on Health and Society, 9. 
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, 1040.senast uppdaterad: 2009-03-10. hämtad 
[2011-04-22]. S.86. < http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:22712 >.    
167

 Von Hippel, Eric (1988), The Sources of Innovation, New York: Oxford University Press. Mr. (E).  



Analys 

137 
 

om enskilda individer som medverkar till en innovativ miljö, menar Joakim Sjögren SLL 

Innovation. 

Joakim Crafoords åsikt avseende hans innovation ”Snabba Klipp” är att underlättande 

faktor/er som kan påverka införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Det är 

SLL Innovation. ”Utan SLL Innovation hade det här över huvudtaget inte varit möjligt, då 

hade jag gett upp”. Joakim Crafoord uppgav tidigare under hindrande faktorer, Roadmap och 

struktur för att ta hand om innovationer på sjukhuset, dvs. bristen på detta. Den frågan  lyfts 

även fram av Sven Jonsson områdesansvarig för Telemedicin och E-hälsa inom MT som 

kommenterar, ” Det är som med allt annat inom hälso- och sjukvården att man har rutiner. 

Rutiner som är användbara och som är distribuerade till intressenter och användare av det här 

systemet, så att man vet, hur, vilka vägar, och vem man ska kontakta osv. Det är viktigt att 

kommunicera ut, både internt och externt, så att personalen  inom sjukhuset får reda på vilka 

ingångar och vilka resurser som finns”. Enligt min tolkning menar både Sven Jonsson och 

Joakim Crafoord i första hand att det verkligen behövs tydlig information om vart 

sjukvårdspersonalen kan vända sig för att vidareutveckla sina idéer som kan resultera i en 

innovation och omhändertagandet av innovationer på sjukhuset över huvud taget, att det finns 

rutiner, organisationsstruktur och en slags vägbeskrivning av hur det går till. Joakim Crafoord 

uttrycker det hela så här. ”Alltså, det är ju tanken att man från ledningshåll uppmuntrar, ser 

och tar tillvara innovationer. För att man ska kunna göra det så måste man ha en struktur för 

det. Det går liksom inte bara att säga, kommer du med en bra ide, så tar vi naturligtvis tillvara 

på den. Utan det måste vara möjligt att svara på frågan hur? Hur tar ni tillvara på 

innovationen? Jo, då gör vi enligt det här mönstret. Vi har det här sättet för att ta tillvara på 

innovationen. Kan man svara på hur nya innovationer tas tillvara, då är man hemma. Sen, är 

det så att innovationer bör belönas och uppmuntras”. Det nyss nämnda gäller 

omhändertagandet av sjukvårdspersonalens egna idéer för att skapa nya innovationer som 

sedan kan användas inom den egna sjukvårdsverksamheten eller eventuellt spridas ut till 

andra sjukhus externt, kanske med hjälp av SLL Innovation.  Det här med struktur och 

kontroll just vid framtagandet av nya innovationer talar senare forskning till viss del emot.   

Visst behövs det infrastruktur för att få fram innovationer och det finns flera nivåer i denna 

infrastruktur, omfattande vetenskaplig kunskap, institutionella normer, kompetenta mänskliga 

resurser, nyfikna investerare, utbildade konsumenter och stabila juridiska, politiska och 

ekonomiska hörnstenar. Men de här innovationsparametrarna är bara möjliga att kontrollera i 

begränsad omfattning av en organisation eftersom de flesta är utom räckhåll för den. I 
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komplexteorin har självorganiseringen stor betydelse. Det betyder i ett 

innovationsprocessuellt perspektiv att organisationsledningen bör ge upp sina fantasier om 

kontroll. Planer är därför ett ofullkomligt och hindrande sätt att samordna handlingar. 

Organisationer måste lita till improvisation och självorganiserande krafter om de vill uppnå 

radikal innovation.
168

 

7.4  Riktlinjer och lagstiftning kring införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården 
Antalet direktiv, lagar, föreskrifter och standarder som berör medicintekniska produkter är 

betydande till antalet. Tillämpningen av regelverk och riktlinjer får därmed även betydelse vid 

införandet av nya innovationer, eftersom innovationer avsedda att användas hos patienter ofta 

utgörs av just medicintekniska produkter.  Huvudsakliga riktlinjer och lagstiftning kring 

införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården har förhoppnings kommit med och 

framkommer enligt intervjuerna i undersökningen. När det gäller tillämpningen av riktlinjer 

och regelverk har uppgifterna kontrollerats ytterligare ibland genom att söka mer information 

om just regelverk och riktlinjer för att kunna tolka resultat bättre. 

Bestämmelser gällande MTP enligt MDD 93/42/EEG 

Om sjukhuset köper in och för in en ny innovation och det är en MTP, då ska den vara C-

märkt enligt direktiv MDD 93/42/EEG som är införlivad i svensk lag genom 

Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11, vilket nämns av Heikki Teriö (MT) och som 

framkommer i avsnitt 5.2.  om CE-märkning. Produkter högre klassade än klass 1 måste även 

vara testade av Notified Body, vilket innebär att då har man gått igenom de väsentliga kraven 

som beskrivs i 3§, LVFS 2003:11. De väsentliga kraven, LVFS 2003:11, bilaga 1.   visar 

under P.1 allmänna krav; att produkterna ska konstrueras och tillverkas så att de inte äventyrar 

patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas eller i förekommande fall andra 

personers hälsa och säkerhet när de används under avsedda förhållanden för sitt avsedda 

ändamål
169

. Riskerna med att använda produkterna ska vara acceptabla med tanke på 

fördelarna för patienten och vara förenliga med en hög hälso- och säkerhetsnivå
170

. Ett annat 

faktum är att medicintekniska produkter är i själva verket indelade enligt tre europeiska 
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direktiv, Aktiva Implanterbara produkter (AIMDD), In-Vitrodiagnostiska produkter (IVDD) 

och övriga medicintekniska produkter (MDD) beroende på produkternas egenskaper och 

användningsområden
171

. 

Egentillverkad medicinteknisk produkt  

Om innovationen anses vara en egentillverkad medicinteknisk produkt som ska införas till 

hälso- och sjukvården behöver den testas. Då är det i princip upp till varje 

sjukvårdshuvudman att göra sina rutiner för det, menar Heikki Teriö (MT). Avdelningen för 

Medicinsk teknik följer då de föreskrifter som  Socialstyrelsen har gett ut ifråga om 

egentillverkade medicintekniska produkter. Vad framkommer i Socialstyrelsens föreskrifter 

om egentillverkade medicintekniska produkter är därmed en intressant fråga att besvara. I 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:1) om användningen av medicintekniska produkter 

inom hälso- och sjukvården beskrivs en egentillverkad medicinteknisk produkt som en 

produkt som vårdgivaren har tagit ansvar för, som tillverkare, och som konstruerats och 

tillverkats för att uteslutande användas i den egna verksamheten, 2 kap definitioner. Krav på 

egentillverkade medicintekniska produkter anges i 5 kap 1§ (SOSFS 2008:1).  

Egentillverkade medicintekniska produkter ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som ställs 

på CE-märkta medicintekniska produkter i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter, 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:7) om medicintekniska produkter för in vitro 

diagnostik, och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska 

implantat. I 5 kap 2§ anges även att egentillverkade medicintekniska produkter ska om 

möjligt ha ett eget identifikationsnummer, inte ha ett CE-märke och dessutom ha 

bruksanvisningar på svenska språket. I 5 kap 4§, vårdgivarens ansvar, nämns att vårdgivaren 

ansvarar för att det inte ställs lägre krav på de egentillverkade medicintekniska produkternas 

säkerhet och medicinska ändamålsenlighet än på CE-märkta produkter. Heikki Teriö (MT) 

uttalar sig enligt följande, ”här på Karolinska så har vi sagt att man ska följa precis samma 

regelverk som för CE-märkta produkter innan vi accepterar att de får användas på patienter”. 

Uttalandet stämmer väl överens om vad som nyligen angivits i 5 kap 2-4§§ (SOSFS 2008:1), 

om kraven på egentillverkade MTP. Heikki Teriö (MT) uppger ytterligare att varje 

sjukvårdshuvudman gör sina rutiner för testning. I 5 kap 5§ (SOSFS 2008:1)  framkommer 

                                                           
171

 Läkemedelsverket, säkerhetskrav på medicinska informationssystem, Senast ändrad/granskad: 2009-07-09, 
hämtad [2012-07-22], 
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Klassificering/Sakerhetskrav-pa-
medicinska-informationssystem/>.  



Analys 

140 
 

följande; Vårdgivaren ska även ansvara för att det i ledningssystemet finns särskilda rutiner 

för egentillverkning av MTP. Vårdgivaren ska alltså ansvara för att det i ledningssystemet 

finns särskilda rutiner för egentillverkning av MTP. Det som däremot inte tas upp i 5 kap 5§ 

(SOSFS 2008:1) är hur dessa  rutiner ska vara utformade i detalj, utan det är upp till varje 

sjukvårdshuvudman precis som Heikki Teriö (MT) anger.
172

  Det betyder att de rutinerna 

borde kunna skilja sig från sjukhus till sjukhus och även på samma sjukhus med tiden och det 

kan man ju fråga sig om det är bra för spårbarhet och patientsäkerhet exempelvis. Heikki 

Teriö (MT) tar sedan upp att det är väldigt noga med att produkterna är säkra, när de ska 

användas på patienter eller att de ska vara säkra för de som använder produkterna. Om det 

sedan är sjukhusets personal eller om de är anhöriga eller i primärvården eller i 

hemsjukvården, så är det ju a och o faktiskt. Säkerhet gällande patient och användare nämns 

speciellt under P1. I bilaga 1 väsentliga krav LVFS 2003:11. Sven Jonsson (MT) nämner 

också det här med att Sverige är unikt, ”så till vida att vi har det här med egentillverkning,  

vilket gör att vi kan placera ut utrustning i vården förutsatt att vi gör en dokumentation”. 

Likaså nämner han att det som är viktigt nu är att man verkligen tittar på nyttan med en ny 

innovation, att man har gjort riskanalys, att man har gjort någon typ av verifiering och att det 

är en säker produkt som man för in i sjukvården.  

Fler riktlinjer och annan lagstiftning kring medicintekniska produkter  

Sven Jonsson anser att utifrån hälso- och sjukvården så är fundamentet, de riktlinjer som 

Socialstyrelsen sätter upp och reglerna i Hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) HSL säger den någonting om nya innovationer eller teknologier? 

Ingenting direkt, men det nämns i 2 h § att före en ny diagnos- eller behandlingsmetod som 

kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, 

ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Så 

frågan om etik berörs när det gäller val av diagnos- eller behandlingsmetod vilket rimligtvis 

även borde gälla införandet och användningen en ny innovativ metod.
173

  

Lars Carlsson Verksamhetschef för MT uppger att dessa föreskrifter och regelverk följs; Lag 

(1993:584) om medicintekniska produkter, (LVFS 2003:11) Läkemedelsverkets föreskrifter 

om medicintekniska produkter, (SOSFS 2008:1) Socialstyrelsens föreskrifter om användning 

av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, (SOSFS 2005:12) Ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Lag (1993:584) om medicintekniska 
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produkter tas upp i avsnitt 4.5 definition av en MTP. Kraven på medicintekniska produkter 

och likväl för innovationer som ska införas till hälso- och sjukvården är att de ska vara 

lämpliga för sin användning 5 §, Lag (1993:584) om medicintekniska produkter, vilket även 

Lars Carlsson (MT) nämner
174

. Produkten är lämplig när den är rätt levererad och installerad 

samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens märkning, bruksanvisning, eller 

marknadsföring, och uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på 

skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra, 5 § p.1-2 , Lag 

(1993:584) om medicintekniska produkter
175

. LVFS 2003:11 och SOSFS 2008:1 nämndes 

tidigare i det här temat och tas inte upp igen. Den sistnämnda föreskriften (SOSFS 2005:12) 

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården utpekad av Lars 

Carlsson (MT), har upphört att gälla 2011-12-31, istället är det (SOSFS 2011:9) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete som är aktuell
176

. 

Göran Windh på Upphandlingssektionen säger att de lagar och riktlinjer de följer på 

Upphandlingssektionen i första hand är lag (1993:584) om medicintekniska produkter. De 

följer Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. De följer de Europeiska direktiven dvs. att 

det måste vara CE-märkt utrustning. Under de lagarna finns alla direktiv och alla standarder. 

Det räcker i stort sett att nämna dem,  menar han, därför att de är heltäckande. På frågan om 

SBU:s och Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer följer svaret att de efterföljer 

deras riktlinjer och rekommendationer också naturligtvis och säger. ”Vi kräver att alla sådana 

här upphandlingar skall följa alla tillämpliga författningar som ges ut av Arbetsmiljöverket 

och av Socialstyrelsen och av Läkemedelsverket. Det är svårt för oss att gå in i detalj eftersom 

man inte vet hur rekommendationerna ska tillämpas från ärende till ärende, utan där är det 

tillverkaren eller leverantören som själv bäst känner till vilka delar i de här författningarna 

som är bäst tillämpbara. Till viss del lutar vi oss också mot Swedac. Det är en tung institution.  

Till exempel det här med att det är så mycket mjukvara i allting idag och hur dessa mjukvaror 

valideras. Det tas upp i SS-EN 60601-1, det är grundstandarden för all medicinteknik”.   

Olle Hillborg SLL Innovation, säger om riktlinjer och lagstiftning kring införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården att de är väldigt noga med att följa all lagstiftning. 

SLL Innovations viktigaste myndigheter är Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. 
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Läkemedelsverket gäller allt införande av ny medicinsk teknik och Socialstyrelsen 

hanteringen och användningen av all ny medicinsk teknik. 

7.5 Evidens för kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och 

ansvariga aktörer  
Inom företagsekonomin är effektivitet ett centralt begrepp, därför inleds det här temat med en 

kortare genomgång av begreppet effektivitet. Tidigare uppfattningar om kostnadseffektivitet 

tas upp lite kortfattat i det här temat. Beräkningar av kostnadseffektivitet vid hälsoekonomisk 

utvärdering nämns i avsnitt 5.6 – 5.7, hälsoekonomisk utvärdering och kostnadseffektivitet
177

. 

Effektivitet 

Effektivitet definieras som grad av måluppfyllelse. Det är alltså ett utryck för, i vilken 

utsträckning företaget uppnår sina mål. Effektiviteten kan därför sägas ange hur bra eller 

dåligt ett företag bedriver sin verksamhet, (ett sjukhus är precis som ett företag en typ av 

organisation). Företagets eller organisationens effektivitet bestäms som förhållandet mellan 

värdet av vad som åstadkommits (utflödet) och värdet av de resurser som satts in och de 

prestationer som gjorts för att åstadkomma resultatet (inflödet) i förhållande till ett mål. När 

företaget eller organisationen uppfyller sina mål kan man tala om hög effektivitet, om man 

inte lyckas med det i någon större utsträckning anses effektiviteten vara låg.
178

  

Effektivitet = Värdet av utflöde/Värdet av inflöde 

Ofta mäts effektivitet i finansiella termer eftersom företags mål ofta är av det slaget. Resultat 

jämfört med satsat kapital är ett exempel på ett finansiellt effektivitetsmått. 

Effektivitet som lönsamhet = Resultat/kapital 

Det är helt klart att finansiella uttryck för effektivitet inte passar för alla slag av verksamheter, 

åtminstone inte helt och hållet. Utbildning och sjukvård är exempel på verksamheter som inte 

i någon  större utsträckning har finansiella mål, varför effektivitetsbestämningen måste göras i 
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icke finansiella termer, men det utesluter dock inte uttalanden om verksamhetens effektivitet i 

finansiella termer.
179

 

Inre och yttre effektivitet 

Till vardags talas det ibland om inre och yttre effektivitet. Tillsamman utgör den inre och yttre 

effektiviteten hela effektiviteten. Inre effektivitet handlar om att göra saker rätt och yttre 

effektivitet att göra rätt saker.  Hög inre effektivitet förknippas ofta med produktivitet, 

kostnadseffektivitet, ordning och reda samt välutvecklade rutiner och system. Den inre 

effektiviteten handlar om företagens eller organisationernas hushållande med resurser ur ett 

internt perspektiv. Yttre effektivitet rör företagens eller organisationernas relationer till sin 

omvärld. När yttre effektivitet diskuteras förekommer begrepp som affärsmässighet, tillväxt  

kvalitet och service. Under senare år framställs begreppet allt oftare som kundvärde och 

kundvärde handlar om hur kunder värderar företags varor och tjänster. Det finns svårigheter 

förknippade med effektivitetsbegreppet det har lett till att många helt övergett tanken på att 

det går att fasställa ett företags effektivitet. Ett företags förmåga att överleva har därför 

föreslagits som det slutgiltiga kriteriet för effektivitet. Överlever ett företag anses det vara 

effektivt.
180

 

Kostnadseffektivitet 

Alla talar om kostnadseffektivitet men få vet vad de menar. Inom hälsoekonomi är 

nyckelbegreppet kostnadseffektivitet, ett mått på hur mycket resurser som krävs för att nå ett 

mål. Inom det amerikanska Socialdepartementet har en grupp experter försökt att reda ut 

oklarheterna. Deras rapport Cost-Effectiveness in Health and Medicine tar upp problem och 

felkällor som kan påverka resultaten. Exempel ges av Marké, Vilka kostnader ingår och vilka 

utesluts? I vissa fall ingår bara direkta kostnader för sjukvården, i andra fall inkluderas 

samhällets kostnader för produktionsbortfall pga. sjukskrivning och förtidspensionering. 

Information som är viktig är vilka forskningsresultat som man har använt för att ange den 

medicinska nyttan. Om beräkningarna bygger på optimistiska tolkningar av osäkra studier så 

överskattas kostnadseffektiviteten. Man ska alltid vara skeptisk till uttalanden om  att en 

metod är kostnadseffektiv. Det beror alltid på vad man jämför med.
181
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Kostnadseffektivitetsberäkningar och jämförelseobjekt  

Heikki Teriö arbetande på forskningsavdelningen för MT, säger att de försöker göra 

kostnadseffektivitetsberäkningar, men att det är just försök och han tillägger.” Om man ska 

kunna göra någon vidare studie av en innovation så måste vi egentligen ha ett 

jämförelseobjekt. Om det är en helt ny innovation har vi inte det. När det gäller produkter som 

är liknande och jämförbara på marknaden där kan du titta på det där och göra jämförelser, 

förutsatt att du kan hitta de ekonomiska nyckeltalen exempelvis; kostnad per produkt, 

driftskostnader, men även titta på hur produkterna används. För det kan hända att det finns två 

liknande produkter men de används på olika sätt i olika sjukhus. Just skillnaden i användning 

kanske är mer resurskrävande på ett annat sjukhus, där de anser att det är säkrare på det ena 

sättet än på det andra sättet och där måste du kunna samla den informationen på något sätt och 

det är inte alltid så himla lätt. Men det är klart, man skulle kunna kräva det eftersom det  står i 

lagen om medicintekniska produkter att det ska vara kostnadseffektivt. Men i praktiken så är 

det så, om vi tittar på hur ofta vi gör  driftskostnadskalkyler, där vi tar hänsyn till olika 

faktorer som förbrukningsartiklar, driftskostnader i form utav el eller luft eller vätska, så är 

det väldigt sällan. Sen är det så att vi  inte har alla kompetenser att göra nyttokalkyler och titta 

från olika vinklar och olika perspektiv”. Kostnadseffektivitet nämns inte  i Lag (1993:584) om 

medicintekniska produkter. Kostnadseffektivitet tas däremot upp i Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling. Kostnadseffektivitet framkommer i 12 kap 1§, (LOU) ”vid 

bedömningen av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt ska myndigheten ta 

hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- 

eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftskostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, 

estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd”
182

. I teoriavsnittet 

innehållande teorin fyra huvudelement vid spridning av innovationer nämns inte 

kostnadseffektivitet i direkta termer. Det som nämns är istället, i  vilken grad en innovation 

anses vara bättre än den tidigare som den ersätter. Graden i den relativa fördelen ska kunna 

mätas i ekonomiska termer, men det beskrivs inte i teorin hur den mätningen ska gå till. 

Heikki Teriö (MT) talar om att kostnadseffektivitet är svårt att mäta, (pga. en helt ny 

innovation saknar jämförelseobjekt) precis som SBU tidigare uppger och att sådana 

beräkningar inte utförs direkt på forskningsavdelningen vid  arbetet med att införa nya 

innovationer. 
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Business Process Analysis (BPA)  

Sven Jonsson (MT) talar om  att i arbetet med att föra in ny teknik förändras 

verksamhetsprocessen. ”När verksamhetsprocessen förändras behövs det någon typ av 

Business Processanalys (Business Process Analysis) för att granska hur verksamheten har 

förändrats och sen utförs någon typ av Cost Benefit Analys, alltså en 

kostnadseffektivitetsanalys. Det här gör att när ny teknik ska införas måste man kunna göra en 

utvärdering av den nya tekniken så att man erhåller en nettonytta. För erhåller man inte 

nettonytta när man implementerar en ny teknik då innebär det i förlängningen att man skapar 

nya kostnader, du måste se till att du har en nettonytta.” Business Process Analysis (BPA) vad 

handlar det om enligt andra källor? BPA  uppges vara den fundamentala omprövningen och 

den radikala omkonstruktionen av affärsprocesser för att kunna uppnå dramatiska 

förbättringar i kritiska och moderna mått på prestanda, exempelvis; kostnad, kvalitet, service 

och hastighet
183

. BPA är viktigt för området Business Process Management (BPM) eftersom 

det ger tekniken eller teknologin för att förbättra tillförlitligheten och effektiviteten i 

affärsprocessen för organisationer. Tillförlitligheten eller pålitligheten reducerar avsevärt de 

kostnader som orsakas av fel i transaktioner. Effektiviteten minskar kostnaderna som orsakas 

av ineffektiv användning av resurser och kan förbättra tillfredställelsen hos kunderna.
184

   

Business Process Analysis som används exempelvis av Medicinsk Teknik eller någon annan 

avdelning på sjukhuset handlar uppenbarligen bl.a. om möjligheten att kunna sänka 

kostnaderna på sikt vid införandet av en ny teknik eller en ny innovation inom hälso- och 

sjukvården, genom att utnyttja resurserna på effektivast möjliga sätt. 

Nettonytta 

Sven Jonsson (MT) anger att det är viktigt att utvärdera om den nya tekniken verkligen tillför 

nettonytta.  Det handlar då om att beräkna dels den tillförda nyttan för innovationen och sedan  

räkna om nyttan till monetära termer, dvs. en nettonytta, en slags CBA-analys. Den typen av 

analys tas upp i avsnitt 5.5 hälsoekonomisk utvärdering, som beskriver att i en 

kostnadsintäktsanalys (CBA) värderas även effekterna i pengar, vilket därmed direkt ger 

besked om alternativets lönsamhet. Den typen av analys har länge ansetts vara svår eller 

omöjlig att utnyttja i sjukvårdssammanhang på grund av de praktiska svårigheterna att värdera 

effekterna i pengar men framsteg har gjorts bl.a. genom att mäta betalningsviljan, enligt SBU. 
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En annan följdfråga som kan uppstå i samband med beräkning av effektivitet och kostnad vid 

införande av en ny teknik eller behållande av en äldre teknologi är det som Sven Jonsson 

(MT) uppger; Vad är ett människoliv värt egentligen? Idag värderas det inte mycket menar 

han. Samtidigt menar han att det som beslutsfattarna förstår bäst, är det som visas upp i 

monetära termer.  Nyttan av en innovation tas upp i boken Ledning & Organisation. En 

innovation kan vara nyttig i sig, men vad som är nyttigt eller inte ser man bara i slutet av en 

innovationsresa. Det kan inte bedömas i början, det beskriver Van de Ven och hans kollegor i 

Innovation Journey.
185

  Göran Windh på Upphandlingssektionen är inne lite på samma 

tankegångar. Han säger att det kan vara svårt att beräkna nettonyttan för en innovation. ”Det 

är alltid svårast naturligtvis att beräkna, hur mycket tillför det här? Om vi nu tittar på en ny 

innovation hur mycket tillför den vår verksamhet? Man förutsätter att den är så unik så att den 

tillför oändliga mängder nytta för slutanvändaren, men det är ju inte säkert. Det kan vara på 

marginalen också. Innovationen kanske bara förbättrar någonting befintligt lite marginellt och 

hur mycket är  det värt då att pröva en ny teknik. Det är ju en viss risk också”. Göran Windh 

uppger därför att nettonytta är ingenting Upphandlingssektionen använder sig av i sina 

beräkningar utan det handlar om kostnadseffektivitetsberäkningar i stället. 

Ansvar och evidens för kostnadseffektiva upphandlingar  

Evidens för kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla faktorer vid införandet 

av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och ansvariga aktörer. Huvudansvaret för den 

aktionen, det är vi på Upphandlingssektionen uppger Göran Windh. ”Det är just det som vi 

skriver. Det är bland det första vi skriver i våra upphandlingar att det ska vara det mest 

ekonomiskt fördelaktiga anbudet som vinner. Det är därför vi har alla våra kriterier i en 

upphandling. Upphandlaren är ansvarig för prissammanställningen och det är 

upphandlingsavdelningen som tar det slutgiltiga beslutet. Det är upphandlingsavdelningen 

som räknar ut vem det är som vinner anbudet. Så det sista ordet finns hos 

upphandlingschefen. Det är alltså inte klinikchefen som egentligen har fått beviljade medel 

för att göra investeringar och det är inte medicintekniska chefen som har det slutgiltiga ordet”. 

Om den upphandlade produkten (funktionen) skulle vara en innovation förklarar Göran 

Windh följande. ”När man gör upphandlingen så skriver man sådant här ganska 

förutsättningslöst. Man förutsätter att det kan vara en innovation som är helt okänd för 

användarna på kliniken. Det här tar man upp framförallt i samband med introduktionen och 
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utbildningen av användare och med Medicinsk Teknik. Det framkommer med 

sakkunniggruppen när man tar fram förfrågningsunderlaget om de känner till den här MTP 

eller inte, hur okänd den är. Ju mer okänt område man är ute på desto mer kriterier och krav 

har man på utbildningen av användare. Likaså har man mycket krav på att anbudsgivarna 

måste kunna bevisa det här med kliniska studier, att innovationen har avsedd verkan, om de 

nu kommer att lämna ett anbud med så att säga en ny innovativ lösning. Så vi kräver att de 

ska kunna påvisa, styrka med länkar till oberoende kliniska studier att innovationen verkligen 

har den kliniska verkan som de beskriver”. Göran Windh tar upp att LCC analys (Life Cycle 

Cost analys)  utförs ibland vid upphandlingar och den är relativt omfattande.” Den är rätt så 

svår att göra egentligen. Man kan inte riktigt förutse kostnaderna, den kan aldrig bli riktigt 

helt hundraprocentigt realistisk. Man kan bara göra en uppskattning av vad det kostar att driva 

den här produkten under dess livstid”. En mer detaljerad förklaring av hur LCC analysen 

tillämpas under upphandling, framkommer i samband med fråga 7 i intervjun med Göran 

Windh. En sak till som han vill understryka är att; ”läkarna pratar hela tiden om att de ska 

utföra evidensbaserad vård och vi säger att vi ska utföra evidensbaserad upphandling. Vi vill 

bevisa med annonseringen och upphandlingen, att det här är den produkten vi ska ha med 

hjälp av teknikneutrala förfrågningsunderlag”. Här råder ingen tvekan om vilken aktör som 

bär huvudansvaret för att utföra upphandlingar av funktioner och i vissa fall innovationer. Vid  

upphandlingen av en innovation är det möjligt att se vissa samband med Everett M Rogers 

teori, 5 viktiga egenskaper för upptagande av en ny innovation, avsnitt 3.2. Nämligen att det 

ska finnas en relativ fördel med den nya innovationen och det kan innebära 

kostnadseffektivitet, den mest kostnadseffektiva innovationen vinner upphandlingen. 

Kompabilitet, innovationen ska vara förenlig med tidigare erfarenhet och värderingar, (även 

tekniskt kompatibel för att den ska vara möjligt att implementera). Det som också sägs om 

kompabilitet är att om en innovation är inkompatibel tar det längre tid att implementera den i 

verksamheten. Komplexiteten för en innovation är i vilken grad en innovation uppfattas som 

svår att använda. Här kommer utbildningen av användarna in som avgörande faktor när det 

gäller att införa en ny innovation inom hälso- och sjukvården, eftersom det många gånger 

handlar om förändring av arbetssätt. Testbarheten för en innovation är exempelvis den 

evidensbaserade upphandlingen, dels avseende beräkning av kostnadseffektivitet och sedan 

evidensen med oberoende kliniska studier. Observbarheten för en innovation är i vilken grad 

den blir synbar för andra och ett positivt resultat har betydelse för uppfattningen om 

innovationen. Exempel på det sista är innovationen ”Stick Stopp” (idégivare Sonia 
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Gustavsson) som minskar risken för barnmorskorna att sticka sig i handen vid provtagning av 

navelsträngen på nyfödda barn.  

Lönsamhet med att ta fram nya innovationer visar sig i framtiden  

Hur tar ni fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla faktorer 

vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?  Olle Hillborg SLL Innovation uppger följande.” Svar nummer ett, det 

gör man inte. Svar nummer två, krävs omfattande hälsoekonomiska beräkningar. De är väldigt 

svåra att få fram och få till, men de finns där ute någonstans men är inte organiserade liksom. 

Det är bland annat någonting vi jobbar med. Vi gör hälsoekonomiska beräkningar på det vi tar 

fram, men det är mer av oakademisk grad”. Olle Hillborg uppger att det finns sex stycken 

innovationsslussar i Sverige och SLL Innovation är en del av ett Vinnova program. Han 

tillägger” Ingen av de andra ute i Sverige är på banan överhuvudtaget att göra 

kostnadsberäkningar, utan det enda man gör är att försöka få igång en process överhuvudtaget  

som fungerar för att ta fram innovationer. Det visar sig att det tar ungefär åtta år att starta en 

sådan funktion i ett stort landsting som Stockholm. Innan vi hinner fram till att 

överhuvudtaget beräkna ordentligt vad vi ska ha det här till så går vi bara på 

Näringsdepartementets ambitioner att starta någonting inom hälso- och sjukvården. Att vi 

dessutom ska sitta och kostnadseffektivisera och kontrollera oss, det finns inte på banan. Det 

är ingen som gör det liksom. Utan det handlar bara om; Hur mycket budget ska vi ha till det 

här då? Det är det som är frågeställningen ungefär”. Med tanke på Olle Hillborgs uttalande 

om avsaknad av tid och resurser för kostnadseffektivitetsberäkningar och egenkontroll vad det 

gäller arbetsprocessen med att få fram nya innovationer, skulle jag vilja göra en hänvisning 

till  Kaosteorin som understryker det påtagliga problemet med att göra lönsamhetsberäkningar 

för innovationer, ” I innovationsprocesser är det meningslöst att göra beräkningar av 

investerade resurser och förutsedda resultat eftersom det som innovationen kommer att 

frambringa helt enkelt är omöjligt att beräkna”
186

. Det finns alltså en poäng i det som Olle 

Hillborg på SLL Innovation påstår om svårigheten att veta om en innovation blir lönsam eller 

inte i framtiden. Han menar att det får man se om tjugo år, om det lönar sig. Jag tolkar det 

som att han menar om innovationen blir lönsam dels för idégivaren, dels för SLL Innovation, 

som har möjlighet att sälja vidare patentet och dels för det tillverkande företaget. Detta 

förutsatt att iden från den sjukvårdsanställde utvecklas till en innovation över huvud taget som 

är möjlig att kommersialisera. Sen ska man inte glömma huvuduppdraget som SLL 
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Innovation har nämligen att hjälpa till att skapa nya företag och nya arbetstillfällen och då 

handlar det om ekonomi. Det andra uppdraget är ren sjukvård, man ska göra det bättre för 

patienterna och den nya innovationen kan eventuellt bidra till att minska patienternas lidande. 

En kostnadseffektiv metod kan i själva verket leda till högre kostnader  

Lars Carlsson Verksamhetschef för Medicinsk Teknik uppger i det här temat att de 

kostnadseffektivitetsberäkningar som utförs i samband med införandet av nya 

metoder/innovationer är kostnadsnyttoanalys (CUA) och kostnadsintäktsanalys (CBA) enligt 

Tabell 3 hälsoekonomiska analysmetoder, avsnitt 5.5 Hälsoekonomisk utvärdering. Två eller 

flera alternativa behandlingsmetoder jämförs i hälsoekonomiska utvärderingar, avseende 

effekter och kostnader i syfte att klargöra vilken metod som är mest kostnadseffektiv. Vid 

kostnadsnyttoanalysen (CUA) tittar man på kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 

(QALY) och vid kostnadsintäktsanalysen (CBA) tittar man på nyttan i kronor av vunnet 

levnadsår jämfört med kostnader före interventionen. Intressant är Socialstyrelsens egna 

resonemang kring begreppet kostnadseffektivitet där de tar upp att beräkningar av 

kostnadseffektivitet beskriver endast hur mycket effekt man får ut per resursenhet för en viss 

åtgärd vid en viss indikation. En till synes kostnadseffektiv metod kan i själva verket leda till 

högre kostnader. En kostnadseffektiv metod som införs om den är dyrare och bättre medför att 

med samma budget måste nedskärningar göras någon annanstans. 

7.6 Utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården  
Det underliggande syftet i den här uppsatsen är att beskriva och analysera utmönstringen av 

äldre teknologier inom hälso- och sjukvården. Några speciella teorier att hänvisa till vid 

utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården finns inte med teoridelen. I 

Sverige arbetar SBU, TLV och Socialstyrelsen med att ta fram underlag för utmönstring av 

äldre metoder, ambitionen är att få bort äldre teknologier som visar sig vara ineffektiva, 

avsnitt 5.1 tillsynsmyndigheter. Teknologier som används inom hälso- och sjukvården är 

terapeutiska och diagnostiska metoder, läkemedel, rehabiliterande och preventiva metoder, 

avsnitt 4.4 teknologi. Vanligt förekommande är att svaren ifrån informanterna ifråga om 

utmönstringen av äldre teknologier utgår från att teknologier är samma sak som 

medicintekniska produkter. Definitionsmässigt är det inte så, åtminstone inte direkt, snarare 

indirekt genom att medicintekniska produkter kan användas inom området för dessa 

teknologier. 
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Aktörer som bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier  

Heikki Teriö (MT) uppger att användarna av MTP och avdelningen för Medicinsk Teknik är 

två avgörande aktörer för att utmönstra av äldre teknologier. ”De uppfattar att det inte går att 

använda en viss teknologi längre, det finns helt enkelt bättre produkter”. Han nämner att de 

naturligtvis följer SBU:s rekommendationer om utmönstring, men först när de börjar 

argumentera för att det är riktigt dags att byta ut en teknologi. Sven Jonsson (MT) uppger att 

ansvariga aktörer för att utmönstra äldre teknologier är de verksamhetsansvariga och de som 

kan utrustningen, dvs. ingenjörer på Medicinsk Teknik och användarna. Anledningen till att 

Medicinsk Teknik medverkar till att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och sjukvården 

är att de oftast känner till prestandan på utrustningen och även marknaden till viss del och en 

dialog förs med de verksamhetsansvariga. Olle Hillborg SLL Innovation uppger att 

utmönstring av äldre teknologier sker i samverkan med de medicintekniska avdelningarna och 

de kliniska avdelningarna. Olle Hillborg berättar vidare att det förkommer att representanter 

från klinikerna är ute på mässor runtom i världen och hittar ny intressant utrustning som de 

vill testa, som redan finns där ute. Det uppstår senare en dialog mellan ansvariga 

verksamhetschefer och så vidare och andra mellanchefer ute på avdelningarna som i sin tur 

för samtal med upphandlingsavdelningen och/eller medicintekniska avdelningen. Beslut tas 

sedan att den gamla utrustningen inte är lika bra längre, så den mönstras ut eller ersätts”.  

Faktorer som inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier  

När det handlar om huvudsakliga faktorer som inverkar på beslutet att utmönstra äldre 

teknologier, uppger Heikki Teriö (MT) följande. ”Det är just det här med teknikutveckling. Vi 

har till och med haft en datortomograf, alltså en CT, som vi var tvungna att skrota så att säga, 

därför att den inte gick att koppla in i nätet och det var i samband med digitaliseringen av 

röntgenverksamheten”. Heikki Teriö (MT) medger å andra sidan att Karolinska 

Universitetssjukhuset har operationsbord som är från 1973, elektromekaniska eller helt 

mekaniska system som fungerar så länge det finns reservdelar.  Ett annat faktum är att 

användningen av gammal utrustning är kopplad till gammal personal. Byte  av personal och 

äldre utrustning sker samtidigt i vissa fall. Heikki Teriö (MT) uppger även att ny utrustning 

eller möjligtvis en ny  innovation köps in därför att den nya personalen inte kan hantera den 

äldre utrustningen samtidigt som den troligtvis är säkrare än den äldre teknologin. Kännedom 

om bättre teknik från användarsidan påskyndar också utmönstringen av den äldre teknologin, 

vilket Olle Hillborg SLL Innovation nämnde. Faktorer som påverkar och påskyndar 

utmönstringen av äldre teknologier är enligt framlagda fakta, snabb teknikutveckling speciellt 
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inom datorvärlden. Bristande kunskaper om äldre teknologier, hur en viss teknologi används 

och fungerar, kanske beroende på dålig kunskapsöverföring mellan de anställda på sjukhuset,  

kan resultera i utmönstring av äldre teknologier och kännedom om ny bättre och säkrare 

teknik snabbar på växlingen nytt och gammalt. En studie från Linköpings Universitet CMT 

tar upp växlingen av teknologier, gammalt och nytt. Studien visar att äldre teknologier byts ut 

relativt långsamt. Frågan om utmönstring av äldre teknologier, (sjukvårdsteknologier) 

granskas i deras rapport, CMT Rapport 2011:2
187

. Rapporten påvisar att metoder och 

rekommendationer för utmönstring av ineffektiva teknologier efterfrågas alltmer av 

Landstingen. Erfarenheter visar dock att äldre teknologier med tveksam patientnytta kan ta 

lång tid att utmönstra och det gäller inte bara i Sverige utan även i andra länder. Gamla 

teknologier utmönstras sällan helt när en ny teknologi införs beroende på att den gamla 

metoden fortfarande anses behövas för en liten grupp patienter i den tidigare målgruppen. Det 

leder i praktiken till att både den gamla och nya teknologin används, men att användningen 

förskjuts mot den nya teknologin som småningom används för ett större antal patienter, 

(exempel från Australien). Även i andra länder visade det sig att det var svårt att utmönstra 

äldre eller befintliga teknologier som misstänktes vara ineffektiva, därför att teknologierna 

aldrig togs in för prövning.
188

  

Huvudsakliga faktorer som inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom hälso- 

och sjukvården uppger Sven Jonsson (MT) kortfattat vara risk, nytta, och ekonomi. Lars 

Carlsson (MT) uppger att det egentligen inte har funnits något faktabaserat system tidigare 

över huvud taget när det gäller utmönstringen av äldre teknologier. År 2011 rekommenderar 

Medicinsk teknik utifrån servicekostnad, driftskostnad, lämplighet och patientfarlighet när en 

äldre teknologi ska utmönstras. En medicinteknisk produkt ska alltid vara lämplig för sin 

användning enligt lag, tilläger han. Huvudsakliga faktorer som inverkar på beslutet att 

utmönstra äldre teknologier inom hälso- och sjukvården, enligt Olle Hillborg (SLL 

Innovation).” De är väl att de inte uppfyller ansvariga personers behov av att vårda 

patienterna så effektivt som de vill, kan man väl lite krångligt uttrycka det som”. Joakim 

Sjögren (MT) menar  att det blir billigare och patienterna blir friskare när  den äldre 

teknologin byts ut mot den nyare. ”Ekonomi, patientnytta och även patientsäkerhet är 

drivfaktorerna men det är ändå alltid  patienten till slut ändå som är viktigast. En annan sak 
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gällande patientsäkerheten är att patienten kanske behöver lida mindre om en äldre 

teknologi/metod utmönstras. Men du kan nog skriva in miljö där idag också. 

Framkallningsvätskor i samband med röntgenundersökningar var inte roliga att hålla på med. 

Andra viktiga faktorer är sliten personal, tunga lyft och åter igen miljö”.  

Vad händer rent praktiskt med äldre teknologier som utmönstras ?  

Vad som i praktiken händer med äldre teknologier som utmönstras ifråga om medicintekniska 

produkter beskrivs övergripande av Heikki Teriö (MT) bl.a. sker det en avskrivning i 

inventariesystemet och kassation av utmönstrade medicintekniska produkter med angivande 

av id: nr. ”Man  skrotar utrustningen och hanterar elektromedicinsk utrustning typ aktiva 

implantat som vilken elektronikskrot som helst”. Det framkommer under intervjuerna med 

Heikki Teriö (MT) och Olle Hillborg SLL Innovation att det finns en eftermarknad där 

tillverkarna tar tillbaka en del medicintekniska produkter som de renoverar och säljer vidare, 

ofta till Sydamerika eller Afrika. Det beror lite grann på vad det är för typ av utrustning, och 

hur gammal den är. Utrustning som är under 8 år säljer tillverkarna vidare. Det här gäller 

oftast större installationer som CT och MR.  

Olle Hillborg SLL Innovation säger att ”frågan är politiskt känslig, säkerhetsmässigt och 

regulatoriskmässigt. Det är det här vem som tar ansvar för utrustningen, När? Var? Hur? och 

reglerna och annat känsligt”. 

Några exempel på äldre teknologier under utmönstring  

Övergången från öppen kirurgi till mikroinvasiv kirurgi inom hälso- och sjukvården, nämns 

av Heikki Teriö (MT).”Där har man argumenterat för att återhämtningen sker snabbare vilket 

innebär att man är tillbaka i arbetslivet snabbare och då har man alla ekonomiska fördelar och 

det kostar mindre för sjukvården osv. De initiala investeringarna är högre än för öppen 

kirurgi, men sen tar operationen oftast kortare tid och inskrivningstiden är kortare, så att alla 

vinner på det”. Även Göran Windh på Upphandlingssektionen tar upp övergången från öppen 

kirurgi till titthålskirurgi som exempel på utmönstring av äldre teknologier. ”Titthålskirurgi 

när den kom t.ex. det är en sådan fråga där metod och teknik gått hand i hand. Där man har 

sett hur mycket man vinner hälsoekonomiskt sett genom att kunna skicka hem patienterna 

mycket tidigare efter en operation än när man hade öppna buksnitt”. Joakim Crafoord 

Biträdande Överläkare på Röntgenkliniken I Solna nämner även han övergången från öppen 

kirurgi till mikroinvasiv kirurgi.  ”Nu går man in via blodkärl eller med endoskop och utför 

kirurgi inifrån istället. Antalet öppna operationer har minskat radikalt”. Det som Joakim 
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Crafoord likaledes nämner är att slätröntgen är på väg ut, tredimensionella bildgivande 

modaliteter tar över mer och mer.” Varför platta ut det när man inte behöver”, påpekar han. 

Övergången från öppen kirurgi till mikroinvasiv kirurgi och endoskopi, likaså 

tredimensionella bildgivande modaliteter som tar över mer istället för tvådimensionella, är 

exempel på äldre teknologier under utmönstring. Varför metoderna eller teknologierna 

mikroinvasiv kirurgi och endoskopi och tredimensionella bildåtergivande system fått en sådan 

genomslagskraft skulle man kunna sammanfatta som att det troligtvis beror på det som 

Everett M Rogers redogör för  ”Innovationer som uppfattas ha större relativ fördel, 

kompabilitet, testbarhet, observerbarhet och mindre komplexitet av de individuella 

användarna kommer att tas upp snabbare än andra innovationer”, avsnitt 3.2 fyra 

huvudelement vid spridning av innovationer. Om man sen väljer att förklara den nya tekniken, 

kunskapen eller metoden med ordet innovation eller teknologi spelar inte så stor roll. Det är 

bara benämningen som skiljer sig åt, teknik, funktion och användningsområde är det samma. 
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8. Slutsatser 
Frågeställningarna ifrån avsnitt 1.3 problemformulering behandlas här. Slutsatser dras med 

hjälp av informationen från den här uppsatsens intervjuer, så kallad primärdata och 

informationen från övriga källor det vill säga sekundärdata. Frågeställningar och slutsatser 

anges enligt nedan.  

Frågeställningar och slutsatser:  

1. Vilka är de olika aktörerna och vilka roller har de vid införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården? 

Aktörerna beskrivs i resultatdelen och analysdelen med sina roller och arbetsuppgifter vid 

införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Men det är ingen fastställelse av 

att alla involverade aktörer vid införandet av nya innovationer har kommit med. Därmed är 

sannolikheten stor att flera aktörer och roller saknas, bl.a. beroende på att antalet 

kompetenser, yrkesroller och aktörer som behövs vid införandet av nya innovationer är 

omfattande och svår att överskåda. Tabell 5 under avsnittet bilagor i slutet av uppsatsen visar 

dock en sammanfattning av interna och externa aktörer vid införandet av nya innovationer 

inom hälso- och sjukvården, sett utifrån Karolinska Universitetssjukhusets perspektiv.  En 

slutsats är att samverkan sker i varierande grad dels inom gruppen av interna aktörer och inom 

gruppen av externa aktörer och dels emellan dessa båda grupper för att möjliggöra införandet 

av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och för det krävs en mängd kompetenser och 

roller. Arbetet med att införa nya innovationer är definitivt inget ensamarbete, många aktörer 

och roller är iblandade. 

Informanterna har även getts tillfälle att beskriva om de kan identifiera sig med aktörerna och 

rollerna i Kerstin Robacks IDD-modell. Aktörerna kan utgöras av enskilda roller, 

myndigheter eller organisationer. Informanterna beskriver sedan utifrån givna fakta hur och 

om de kan identifiera sig med de olika rollerna och aktörerna. Alla informanter kan identifiera 

sig med minst en aktör och roll, vilket stämmer med det som Heikki Teriö (MT) påpekar att 

det är sällan en individ för varje roll utan en individ tar på sig flera roller. Här skulle jag 

dessutom vilja citera Heikki Teriö (MT) som säger, ”Visst går det att teoretisera”, använda 

exempelvis amerikanska benämningar som champions, gatekeepers osv. i det här 

sammanhanget. Det jag menar är att det kan vara svårt att tillämpa och överföra rollerna och 

aktörerna enligt IDD-modellen exakt till svenska förhållanden, kanske beroende på att 
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benämningarna är relativt okända i Sverige, troligtvis används benämningarna ytterst sällan i 

praktiken i Sverige. 

2. Införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården 

Huvudsyftet i den här D-uppsatsen har varit att beskriva och analysera införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården. Införandeprocessen beskrivs övergripande för tre 

innovationer (1) Stick Stopp, (2) riktinstrument för att utföra kapning av en lårbenshals och 

(3) Snabba Klipp. Att beskriva införandeprocesserna i detalj har varit svårt att göra för de här 

tre innovationerna. Det som framkommer är fragment av händelser och skeenden.  

Delorsakerna är bland annat att det saknas information om införandeprocesserna och 

idégivarna minns inte heller  fakta. Det blir svårt att få fram en bild av vad som har hänt till 

hundra procent. Informationen från införandeprocesserna för de här tre innovationerna  har 

ändå bidragit med viktiga fakta för att kunna svara på en del av frågeställningarna, exempelvis 

frågan om underlättande och hindrande faktorer vid införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården. 

Ett annat faktum är att uppsatsens tre beskrivna innovationer befinner sig i olika faser, innehar 

olika status vad det gäller utspridning, upptagande (adoption) och införande 

(implementering). Det leder till att man ännu inte helt säkert kan fastställa omfattningen på 

utspridningen av tre innovationerna, förutom innovationen ”riktinstrument för att utföra 

kapning av en lårbenshals” som används sporadiskt på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Fakta tyder dock på att försök har gjorts för att lansera ”Stick Stop” internationellt och att 

”Snabba Klipp” kommer att användas som egentillverkad medicintekniskprodukt på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

3. Vilka underlättande och hindrande faktorer existerar som kan påverka införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården? 

Tabell 6 visar upp en sammanfattning av underlättande och hindrande faktorer som kan 

påverka införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården, se avsnittet bilagor.  

Faktorerna från Kerstin Robacks IDD-modell har lagts in i högra kolumnen som jämförelse. 

De faktorer som Kerstin Roback har fått fram har resulterat i elva huvudkategorier av 

underlättande och hindrande faktorer som framgår enligt tabell 6. Gränsen mellan 

underlättande och hindrande faktorer är inte helt entydig och klar, eftersom en del faktorer 

kan vara både underlättande och hindrande. Hon har valt att slå ihop faktorerna och jag har 
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valt att särskilja faktorerna i den mån det är möjligt. Särskiljningsproblematiken mellan 

underlättande och hindrande faktorer nämns i analysavsnittet. En slutsats av den här 

undersökningen, enligt min uppfattning i just den här frågan är att den påvisar ett påtagligt 

inslag av sociala faktorer som har betydelse vid införandet av nya innovationer. Sociala 

faktorer finns inte direkt med i Kerstin Robacks IDD-modell, istället anges att miljön 

runtomkring de tre domänerna (Invention, Diffusion and Deployment) är betydelsefull och 

aktörernas egenskaper finns med som en egen kategori av faktorer.  Att sociala faktorer har 

betydelse vid spridning och införande av nya innovationer framgår av Everett M Rogers teori 

för spridning av innovationer som grundar sig på att spridningen av innovationer är en process 

genom vilken en  innovation  kommuniceras ut via speciella kanaler över tiden bland 

medlemmarna i ett socialt system. Vilka är de sociala faktorerna? De sociala faktorerna är, 

enligt tabell 6, i första hand hierarki, revirtänkande, konspiracism, motstånd till förändring, 

konservatism, grupptänkande, prestige, auktoritet, status och renommé. Den här 

undersökningen visar upp några exempel på sociala faktorer i ett socialt system som kan 

påverka aktörernas förmåga att agera i ett socialt system. De sociala faktorerna påverkar 

sannolikt aktörernas förmåga att fatta ett välgrundat beslut och de får därmed betydelse för 

beslutsprocessen vid införandet av nya innovationer. 

4. Vilka riktlinjer och vilken lagstiftning följs vid införandet av nya innovationer inom hälso- 

och sjukvården? 

När det gäller riktlinjerna inom hälso- och sjukvården för att införa nya innovationer om de nu 

är medicintekniska produkter så styrs de av de av EU utgivna direktiven för medicintekniska 

produkter som införlivats i varje medlemsland inom Europeiska Unionen. Alla MTP som 

införs till hälso- och sjukvården ska vara C-märkta. Produkter högre klassade än klass 1 måste 

även vara testade av Notified Body, för att uppfylla de väsentliga kraven som beskrivs i 3§ 

LVFS, 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. 

Det som skiljer Sverige från andra länder inom EU är användningen av egentillverkade 

medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården, vilket enligt uppgift inte förekommer 

i andra länder inom EU. Villkoren för egentillverkade medicintekniska produkter regleras i 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:1) om användningen av medicintekniska produkter 

inom hälso- och sjukvården. Enligt föreskrift (SOSFS 2008:1) ska egentillverkade 

medicintekniska produkter inte CE-märkas till skillnad från vanliga MTP, vilket är en viktig 

skillnad och att det inte ställs lägre krav på egentillverkade medicintekniska produkter. 
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Tillämplig lagstiftning och andra riktlinjer som följs vid införandet av nya innovationer är Lag 

(1993:584) om medicintekniska produkter, (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling. Av Arbetsmiljöverket utgivna författningar följs, likaså föreskrifter 

från Etikprövningsnämnden. SS-EN 60601-1 är grundstandard för all medicinteknik, den tar 

bland annat upp validering av mjukvaror. Fler standarder finns, men alla tas inte upp här. 

Tillverkarna av medicintekniska produkter är experter på att tillämpa dessa förekommande 

standarder, enligt Göran Windh Upphandlingssektionen på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) säger inte så mycket om innovationer. Lagen uppger att 

före en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och 

integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har 

bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Frågan om etik tas upp i lagen när det 

gäller val av en ny metod för behandling eller diagnos, vilket rimligtvis borde gälla en ny 

innovativ metod.   

Slutsatsen här är att det finns en uppsjö av riktlinjer och regelverk, framförallt tekniska 

standarder som kan sammankopplas med befintlig teknik och även med införandet av nya 

innovationer inom hälso- och sjukvården. Förhoppningsvis har de viktigaste regelverken och 

riktlinjerna framkommit enligt intervjuerna vid insamlingen av primärdata. Att göra några 

direkta kopplingar till teoriavsnittet har varit svårt att göra just i den här frågan, eftersom det 

handlar mycket om juridik och en sådan ansats har inte åsyftats i den här uppsatsen.    

5. Hur tar man fram evidens för, kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla 

faktorer vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och vilka aktörer har 

huvudansvaret för det?  

Evidens för kostnadseffektivitet, effektivitet och andra betydelsefulla faktorer vid införandet 

av nya innovationer inom hälso- och sjukvården och ansvariga aktörer för det är 

Upphandlingssektionen på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är bland det första de skriver 

i sina upphandlingar att det ska vara det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet som vinner. 

Det är därför Upphandlingssektionen har alla sina kriterier i en upphandling. Upphandlaren är 

ansvarig för prissammanställningen och det är Upphandlingssektionen som tar det slutgiltiga 

beslutet. Det är upphandlingssektionen som räknar ut vem det är som vinner anbudet. Det 

sista ordet finns hos upphandlingschefen. Det är inte klinikchefen som egentligen har fått 
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beviljade medel för att göra investeringar och det är inte medicintekniska chefen som har det 

slutgiltiga ordet, Göran Windh Upphandlingssektionen. 

Anbudsgivarna måste kunna bevisa det här med kliniska studier, att innovationen har avsedd 

verkan, om de nu kommer att lämna ett anbud med en ny innovativ lösning. 

Upphandlingssektionen kräver att anbudsgivarna ska kunna påvisa, styrka med länkar till 

oberoende kliniska studier att innovationen verkligen har den kliniska verkan som de 

beskriver. Läkarna hävdar att de utför evidensbaserad vård och Upphandlingssektionen  ska 

utföra evidensbaserad upphandling med hjälp av teknikneutrala förfrågningsunderlag, Göran 

Windh Upphandlingssektionen.   

6. Vilka aktörer bestämmer när det är dags att utmönstra äldre teknologier inom hälso- och 

sjukvården? 

Slutsatsen är att det först och främst är användarna av medicintekniska produkter och 

avdelningen för Medicinsk teknik som bestämmer när det är dags att utmönstra äldre 

teknologier eftersom de har daglig kontakt med den tekniska utrustningen och kännedom om 

statusen på den. Verksamhetscheferna för de kliniska avdelningarna är självklart inblandade i 

utmönstringsprocessen av äldre teknologier. Det här gäller när teknologin i huvudsak är en 

medicinteknisk produkt. När teknologin är en metod, följs SBU:s rekommendationer om 

utmönstring, men först när de börjar argumentera för att det är dags byta ut teknologin ifråga. 

7. Vilka huvudsakliga faktorer inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården? 

Huvudsakliga faktorer som inverkar på beslutet att utmönstra äldre teknologier är just det här 

med teknikutveckling, speciellt gäller det datorrelaterad teknik på grund av snabb utveckling 

inom området. Ett annat faktum är att användningen av gammal utrustning är kopplad till 

gammal personal. Byte  av gammal personal och äldre utrustning sker samtidigt i vissa fall, 

Heikki Teriö (MT). 

Tidigare har det egentligen inte har funnits något faktabaserat system tidigare över huvud 

taget när det gäller utmönstringen av äldre teknologier på Karolinska Universitetssjukhuset. 

År 2011 rekommenderar Medicinsk teknik utifrån servicekostnad, driftskostnad, lämplighet 

och patientfarlighet när en äldre teknologi ska utmönstras, Lars Carlsson verksamhetschef 

(MT).   
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8. Vad händer rent praktiskt med äldre teknologier som utmönstras inom hälso- och 

sjukvården? 

Det som händer praktiskt med äldre teknologier som utmönstras, är att det sker en avskrivning 

i inventariesystemet som tillhör sjukhuset och kassation med angivande av id: nr om det nu 

handlar om medicintekniska produkter. Det finns även en eftermarknad där tillverkarna tar 

tillbaka en del medicintekniska produkter som de renoverar och säljer vidare utomlands. 

Oftast gäller det större installationer som CT och MR. Frågan är dock politiskt känslig, 

eftersom det handlar om säkerhet, regelverk och ansvar för utrustning. 

9. Utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården 

Det underliggande syftet i den här D-uppsatsen har varit att beskriva och analysera 

utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården. En slutsats är att rutinerna 

vid utmönstringen av eller utrangeringen av medicintekniska produkter på Karolinska 

Universitetssjukhuset, (när teknologin utgörs av en medicinteknisk produkt), sannolikhet även 

är tillämpliga på andra sjukhus i sin helhet bland annat beroende på de regelverk som måste 

följas. 

Övergången från öppen kirurgi till mikroinvasiv kirurgi och endoskopi är exempel på en äldre 

teknologi som är under utmönstring och nya teknologier som införts generellt. Öppna 

operationer kanske inte kommer att överges helt, utan behålls som metod när mikroinvasiv  

kirurgi och endoskopi inte är möjlig att utföra på en patient.  Fördelarna med att använda 

mikroinvasiv kirurgi och endoskopi generellt sett är bland annat; snabbare återhämtning hos 

patienten efter ingreppet, mindre kostnad för sjukvården trots en initialt dyrare investering, 

snabbare operation eller ingrepp än vid öppen kirurgi och kortare inskrivningstid. Det sista är 

ett exempel på en teknologi som utgörs av en operationsmetod inom hälsovården. 
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9. Avslutande diskussion 
Underlättande och hindrande faktorer som kan påverka införandet av nya innovationer inom 

hälso- och sjukvården är ett av sex delteman i den här undersökningen. Frågan är intressant 

eftersom den ger upphov till så många svarsalternativ och därför lyfts den frågan fram i den 

avslutande diskussionen. Ja, det finns miljarder olika faktorer som kan vara hindrande eller 

underlättande nämnde Olle Hillborg SLL Innovation för att på något sätt förstärka 

komplexiteten i frågan och möjligheten till existensen av ett oändligt antal av sådana faktorer.  

Slutsatsen i den här frågan är att sociala faktorer i ett socialt system definitivt har betydelse 

vid införandet av nya innovationer inom hälso- och sjukvården förutom andra väsentliga 

faktorer som exempelvis regelverk och innovationens egenskaper eller andra faktorer som 

visas upp enligt tabell 6. 

Sociala faktorer i ett socialt system 

De sociala faktorer som påvisas i den här undersökningen är i första hand hierarki, 

revirtänkande, konspiracism, motstånd till förändring, konservatism, grupptänkande, prestige, 

auktoritet, status och renommé. Dessa faktorer har betydelse vid all samverkan mellan 

individerna i samhället, vilket de flesta säkert håller med om. De sociala faktorerna påverkar 

därför med stor sannolikt även aktörernas förmåga att fatta ett välgrundat beslut, eftersom 

deltagande parter utövar påverkan på varandra, (implicit och explicit)  och de får därmed 

betydelse för beslutsprocessen vid införandet av nya innovationer. Införandet av nya 

innovationer leder dessutom ofta till en förändring av arbetsätt och det är uppenbart ett 

känsligt område, vilket den här undersökningen påvisar med det här uttalandet från Heikki 

Teriö (MT), ”Om det är någon som kommer med en ide på en klinik och den rådande 

uppfattningen där är, nämen det där behövs inte! Men samtidigt har den här personen kanske 

en kollega på SöS som säger, fan vad den var bra! Den där måste vi ha”. I Kerstin Robacks 

avhandling, “ Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion 

and deployment”,  innehållande IDD-modellen tas inte sociala system upp direkt som någon 

egen kategori eller faktor. Istället hänvisar hon till de olika aktörers egenskaper och hur de 

utför sina aktiviteter inom de tre domänerna Invention, Diffusion and Deployment, och vilka 

konsekvenser aktörernas handlande ger i form av teknologisk förändring i den omgivande 

miljön. De tre domänerna i den omgivande miljön skulle man möjligtvis kunna kalla ett 

system eller ett socialt system.  Everett M Rogers teori ”fyra huvudelement vid utspridningen 

av innovationer” tar hur som helst upp socialt system som ett eget element/ kategori/ klass. 

Elementet socialt system enligt den teorin talar då om att sociala faktorer påverkar individerna 
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i olika beslutsprocesser och hur samverkan sker mellan olika individer med olika egenskaper i 

ett socialt system. Definitionen av ett socialt system är Everett M Rogers honom följande;  

Ett socialt system definieras som en uppsättning av samverkande enheter vilka är engagerade i samfälld 

problemlösning för att uppnå ett gemensamt mål. Medlemmarna av enheterna i ett socialt system kan vara 

individer, organisationer, informella grupper, och eller undersystem, systemet kan exempelvis bestå av 

läkarkåren på ett sjukhus. Den mest innovativa medlemmen i ett socialt system betraktas ofta som avvikande och 

tillskrivs ofta en status av låg trovärdighet av den genomsnittlige kollegan. Den enskildes roll i utspridningen blir 

därför väldigt begränsad. Det sociala systemet har en påtaglig inverkan vid spridningen av nya idéer.  

Det framkommer i citatet att det är svårt att sprida vidare en ide som kan lösa ett problem helt 

ensam och att övertyga andra om idens förträfflighet oavsett vilken status eller vilket yrke 

personen har, men det går naturligtvis. 

Vilket element har störst betydelse för att lyckas sprida ut nya innovationer? Är det 

innovationens egenskaper, tiden, kommunikationskanalerna eller det sociala systemet som är 

mest betydelsefullt under utspridningsprocessen. Om nu en sådan undersökning skulle kunna 

utföras och det visar sig att det sociala systemet med sociala faktorer har störst betydelse vid 

utspridningen av nya innovationer, innehållande exempelvis faktorerna hierarki, 

revirtänkande, konspiracism, motstånd till förändring, konservatism, grupptänkande, prestige, 

auktoritet, status och renommé och att de uppfattas just som hindrande faktorer. Frågan är då 

vad man kan göra åt dessa hindrande faktorer som faktiskt också berör känsliga områden som 

företagskultur, värderingar inom organisationen och relationer och samspel i förhållande till 

varandra på arbetsplatsen över huvud taget. Det kan vara förhållanden som är svåra att ändra 

på kortsiktigt men även långsiktigt. 

Utfallet av den egna undersökningen och överförbarheten av resultatet  

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera införandet av nya innovationer och 

utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården och att utföra undersökningen 

på Karolinska Universitetssjukhuset på några få utvalda avdelningar. Avdelningarna som har 

varit föremål för undersökningen har varit Medicinsk Teknik i Huddinge och Solna, 

Upphandlingssektionen i Solna, Röntgenkliniken i Solna och SLL Innovation. Tanken från 

början var att få med någon eller några representanter från sjukhusledningen, men jag 

lyckades tyvärr inte få någon att ställa upp på intervju från sjukhusledningen. Det var synd, de 

hade säkert kunnat bidra med mer värdefull information om införandet av nya innovationer 

eller utmönstringen av äldre teknologier inom hälso- och sjukvården. 
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Vad det gäller införandet av nya innovationer och utmönstringen av äldre teknologier inom 

hälso- och sjukvården så är antalet medtagna exempel på innovationer i den här uppsatsen få 

till antalet. Beskrivna innovationer är innovationen, ”riktinstrument för att utföra kapning av 

en lårbenshals”,  ”Snabba Klipp” och ” Stick Stopp”. När det handlar om utmönstringen av 

äldre teknologier så beskrivs övergången från öppen kirurgi till mikroinvasiv kirurgi och 

endoskopi, vilket är en övergång som sker i hela världen, likaså att slätröntgen är på väg ut, 

tredimensionella bildgivande modaliteter tar över mer och mer, inte bara lokalt på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Dessa exempel är inte så många till antalet, men beskrivningarna kring 

införandet av nya innovationer och utmönstringen av äldre teknologier har ändå gett värdefull 

information och gjort det möjligt att besvara uppsatsens frågor.  

Någon egen teori eller modell är inte utarbetad i den här uppsatsen, utan syftet vilket anges i 

analysmetoden har mer varit att göra en deskriptiv och tolkande analys för att få en 

uppfattning om införandeprocessen av nya innovationer hur den kan gå till på Karolinska 

Universitetssjukhuset. Varje situation är unik vid införandet av en ny innovation. Det gör att 

man inte kan utgå ifrån att det finns ett exakt likartat mönster som följs till ett hundra procent 

varje gång en innovation ska införas, eftersom ett sådant mönster inte finns helt enkelt, men  

naturligtvis följer Karolinska Universitetssjukhuset alla rådande lagar och föreskrifter och 

nödvändiga rutiner vid införandet av nya innovationer oavsett förfarande. Samma sak vid 

utmönstringen av äldre teknologier, vad annat kan man förvänta sig.  

Vad det gäller frågan om överförbarhet av resultatet i den här undersökningen till andra 

sjukhus runtom i Sverige eller utomlands, där kan möjligtvis en del av resultatet i den här 

uppsatsen vara tillämpbar även på andra sjukhus. För att jämförelsen eller överförbarheten av 

resultatet ska bli mer rättvis bör resultatet i den här undersökningen troligtvis jämföras med 

andra Universitetssjukhus ute i landet med liknande förhållanden och förutsättningar avseende 

tillförda resurser i form av forskning och ekonomiskt stöd.  

Återkoppling till inledningen av uppsatsen  

Vilka ska bära kostnaden för investeringar i nya medicinska innovationer som senare 

eventuellt kan resultera i framtida revolutionerande medicinska teknologier. Är det företagen 

eller sjukhusen via tilldelad budget (skattefinansiering) eller är det riskkapitalbolagen eller är 

det stiftelser eller är det statliga stödorganisationer (skattefinansiering) som ska stå för risken 

och investeringen? Svaret är troligtvis att alla finansieringsskällor behövs. Hälso- och 

sjukvården   idag skiljer sig inte så mycket från andra verksamheter vad det gäller krav på 
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lönsamhet och  effektivitet.  Beviset på det är användningen av NPM (New Public 

Management) för effektivisering av hälso- och sjukvården. När nya innovationer ska införas 

handlar det exempelvis om att göra en utvärdering av den nya tekniken för att se om 

nettonytta tillförs. Erhåller man inte nettonytta när man implementerar en ny teknik då 

innebär det i förlängningen att man skapar nya kostnader, Sven Jonsson (MT), vilket inte är 

önskvärt. Hälsoekonomiska utvärderingar är ett viktigt instrument för att kunna identifiera 

kostnadseffektiva teknologier och för att utrangera äldre mindre kostnadseffektiva terapier 

och samtidigt kan de vara ett effektivt instrument för att främja nya innovationer. I ett 

samhällsperspektiv är det frånvaron av effektiva behandlingar av sjukdomar som är mest 

kostsamt. Att skapa premisser för ett gott innovationsklimat och ta tillvara på nya medicinska 

teknologier är en förutsättning för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård. Ny teknologi 

handlar också om förnyelse av sjukvårdens strukturer och processer inte endast ny medicinsk 

teknik. De senare uppgifterna är tagna från inledningen av uppsatsen, vilket speglar 

sjukvårdens viktigaste uppdrag nämligen att ge en god hälso- och sjukvård till 

samhällsmedborgarna och då är framtagningen av nya innovationer och teknologier ett viktigt 

inslag för att kunna ge befolkningen  ytterligare bättre hälsa. 
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Table 1. Actors in the process. Most of the actors are active in all three innovation domains. 

Invention  Diffusion  Deployment 

Discoverers  Adopters  Adopters 

Inventors  Change agents Change agents 

Developers  Gatekeepers  Gatekeepers 

Payers  Developers  Developers 

Organizers  Opinion leaders Opinion leaders 

Regulators  Champions  Champions 

  Payers  Payers 

  Organizers  Organizers 

  Regulators  Regulators 

    

Tabellen visar aktörer i processen. De flesta aktörerna är aktiva i alla de tre 

innovationsdomänerna, enligt IDD-modellen, källa: K Roback.
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 Roback K. Medical Device Innovation: The integrated processes of invention, diffusion and deployment. 
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Table 2. Sets of facilitators and inhibitors, which may influence activities in the three 

innovation domains. Influences in the model are categorized into eleven sets of factors. 

Sets of facilitators and inhibitors 

1. Perceived need 

2. Knowledge accumulation 

3. Information flow 

4. Risk 

5. Incentives 

6. Competition 

7. Regulatory frames 

8. Actor characteristics 

9. Innovation characteristics 

10. Perception of benefits 

11. Promotion of the innovation 

Tabellen visar underlättande och hindrande faktorer som kan påverka aktiviteterna i de tre 

innovationsdomänerna. Elva grupper av kategoriserade faktorer visas upp, källa: K Roback.
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Table 3. A selection of consequences.  Consequences of innovative activities may occur at all 

stages of the innovation process. 

A selection of consequences  

Productivity growth 

Increased competitiveness 

Social status 

Increased welfare 

Health gain 

Labor-savings 

Increased costs 

Involuntary use of innovations 

Disuse of older technology 

Abandonment of old knowledge 

Path dependency* 

*By path-dependency is meant the impact of innovation on later innovation processes. 

Tabellen visar ett urval av konsekvenser för innovationsaktiviteter som kan inträffa när som 

helst under innovationsprocessen, källa: K Roback.
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Tabell 5.  Tabellen visar en sammanfattning av interna och externa aktörer vid införandet av 

nya innovationer inom hälso- och sjukvården sett utifrån Karolinska Universitetssjukhusets 

perspektiv.  

Interna aktörer Externa aktörer 

Medicinsk Teknik externa tillverkare 

forskare advokater 
läkare jurister 
mikrobiologer riskkapitalister 
kvalitetsansvariga Sting 
riskanalysspecialister affärsutvecklare 

Upphandlingssektionen marknadsförare 
Avdelningen för Strålningsfysik Läkemedelsverket 

It-avdelningen Etikprövningsnämnden 

produktutvecklare Socialstyrelsen 

innovationskoordinatorer KTH:s sektion för materialvetenskap 

sjuksköterskor akademier med hälsoekonomer 

undersköterskor Karolinska Institutet 

innovatörer * SLL Innovation 

idégivare *  Landstinget med politiker och tjänstemän 
 Vinnova **  
 Almi Företagspartner Stockholm ** 
 Länsstyrelsen EU-projekt ** 
 PRV  
 SBU 
* Innovatörer och idégivare och sjukvårdspersonal i allmänhet,** Statliga finansiärer 
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Tabell 6. Tabellen visar underlättande och hindrande faktorer som kan påverka införandet av 

nya innovationer inom hälso- och sjukvården. Faktorer från Kerstin Robacks IDD-modell är 

inlagda i höger kolumn som jämförelse.  

Egen undersökning IDD-modellen av K Roback 

Hindrande faktorer Underlättande faktorer Hindrande och underlättande 

faktorer 

hierarki tillåtelse att få arbeta med 

innovationer på arbetstid 

uppskattat behov 

revirtänkande patientunderlag finns för att 

skaffa klinisk evidens 

ackumulering av kunskap 

konspiracism forskarstöd finns om tidigare 

forskning  

informationsflöde 

motstånd till förändring stor organisation risk 

konservatism teknikintensiv organisation stödåtgärder 

ändring av maktförhållanden Universitetssjukhus ligger i 

framkant med ny teknik  

konkurrens 

grupptänkande  nära samarbete med 

forskning på sjukhuset  

regulatoriska ramar 

brist på finansiering sakkunniga läkare  aktörernas egenskaper 

patent stort sjukhus med stor budget 

för att investera i ny teknik 

innovationens egenskaper 

offentlig verksamhet  stödorganisationer finns för 

att ta hand om innovationer  

uppfattning av fördelar 

Lag offentlig upphandling   innovativ arbetsmiljö marknadsföring av 

innovationen 

byråkrati, långa beslutsvägar stöd i form av chefskap och 

ledarskap  

 

Innovation är okänd  innovationen tillför 

nettonytta 

 

politiker kostnadseffektiv innovation  

tjänstemän   

innovationens kvalitet   

budget    

otillräckligt behov   

regelverk   

kunskapsbrist patentansökan   

tidsbrist ta hand innovationer   

brist på ekonomiskt stöd   

prestige   

auktoritet   

status och renommé   

brist på ledarskap   

okunskap om innovationer     

ovana tillvarata innovationer   

avsaknad av struktur för att 

ta hand om innovationer    

  

                               


