
Inn2Health - Projektrapport
S l u t r a p p o r t  f ö r  e t t  t e k n i k - o c h  b r a n s c h ö v e r s k r i d a n d e  s a m v e r k a n s p r o j e k t  



Under 2019 initierades ett ambitiöst och unikt samarbetsprojekt,
Inn2Health, under ledning av Sahlgrenska Science Park tillsammans med
samtliga Science Parks i Västsverige, MedTech West och
Innovationsplattformen VGR. Projektet vars syfte var att stärka
konkurrenskraften hos SME och främja lösningar som möter vårdens och
patienters behov har pågått under tre års tid och avslutades i slutet på
2021. Under projektets gång har metoden Inn2Solutions tagits fram för
att främja behovsdriven innovation inom hälso- och sjukvården såväl
som andra branscher.

I denna projektrapport summeras resultat från detta arbete, inklusive en
beskrivning av processen som utvecklats och tagits fram – Inn2Solutions
– samt vilka effekter projektet sett för involverade aktörer inom
näringsliv, forskning och hälso- och sjukvården. Till sist beskrivs vilka
lärdomar som finns från projektet i form av utmaningar och
framgångsfaktorer.
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Introduktion och 
bakgrund
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INN2HEALTH

Inn2Health är ett treårigt teknik- och branschöverskridande samverkansprojekt
mellan samtliga sex science parks i VGR, samt MedTech West och VGR genom
Innovationsplattformen och Koncerninköp. Inn2Health hade som syfte att stärka
konkurrenskraften hos SME genom ökat samarbete med vårdens behovsägare
och Universitet & forskning, för att möjliggöra för fler innovationer i hälso- och
sjukvården. Genom att utgå ifrån hälso- och sjukvårdens behov hade projektet
som mål att utveckla processer och verktyg för att synliggöra dessa behov, samt
stärka SME:s FoI-kapacitet för att skapa fler konkurrenskraftiga innovationer som
möter vårdens och patienternas behov.

SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

Sahlgrenska Science Park är en inkluderande Open Arena med fokus på
innovation och tillväxt inom life science. Med ett brett internationellt nätverk ges
skräddarsydda råd och stöd för att matcha och katalysera idéer. Som en icke
vinstdrivande aktör samlas kraften inom industrin, den akademiska världen samt
hälso- och sjukvården och innovatörer och företag erbjuds ett ekosystem att
samarbeta i. Sahlgrenska Science Parks vision är att etablera Västsverige som en
life science-region i världsklass till 2030, med hållbara och konkurrenskraftiga
företag på en global marknad.

Bakgrund
Inn2Health har drivits av Västsveriges science parks med 
Sahlgrenska Science Park som koordinerande part
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SYFTE

Stärkt konkurrenskraft hos SME genom ökat samarbete med
hälso- och sjukvården och Universitet & forskning

MÅL

▪ Ökad interaktion mellan regionens vårdaktörer,
näringslivsaktörer samt universitet & forskning

▪ Verifierad process samt plattform för behovsbaserat arbete

▪ Synliggöra tvärvetenskaplig helhet genom att sammanföra
science parks i regionen

Projektöversikt
Projektet har under 3 års tid arbetat mot tydliga mål 
tillsammans med samverkansparter och projektfinansiärer
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SAMVERKANSPARTER

PROJEKTFINANSIÄRER
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Projektteam och samverkansparter
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Projektmedlemmar samverkansparterProjektledare Inn2Health

Malin Johansson

Senior projektledare

Jessica Planefeldt

Projektledare

Erik Mårtensson Djäken

Enhetschef

Maria Segertoft

Innovationscoach

Katarina Nordström

Affärsutveckling

Linda Nydén

Projektkoordinator

Henrik Mindedal

Föreståndare

Susanne Eriksson

Projektledare

Hanna Maurin Söderholm

Programansvarig, PICTA

Carolina Green

Affärscoach
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Inn2Solutions - processen

En process som grundar sig i behoven för att katalysera lösningar från näringsliv och forskning
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HITTA BEHOVET

Identifiera ett behov och
vem/vilka personer som kan äga
frågan hos en slutanvändare av
lösningen, samt skaffa så mycket
relevant underlag som bara är
möjligt om detta behov. Inom
projektet genomfördes behovs-
och omvärldsanalyser för att
analysera och kartlägga utvalda
behovsområden.

SAMLA ALLA AKTÖRER

Samla alla intressenter och
aktörer under en dag – en så
kallad ”Cross Collaboration Day”.
Under Cross Collaboration Day får
alla deltagare presentera sig och
får möjligheter till utbildning och
matchmaking i form av
rundabord samtal med relevanta
aktörer.

STÖTTNING & RÅDGIVNING

Efter uppföljningsmöte med
företag, kan rådgivning,
kontakter och tillgång till nätverk,
och stöd vid ansökningar
erbjudas. Om det finns intresse
från behovsägare sätts en
kompetenspanel samman med
relaterade experter för att
företaget ska få presentera sin
lösning och få feedback.

UTVÄRDERING & VÄGVAL

Utvärdera vilka kompetenser som
finns och vad som saknas för att
en lösning på behovet ska kunna
tas fram. Efter Cross
Collaboration Day får alla
deltagare besvara enkäter för att
varje aktörs behov ska kunna
utvärderas. Arbetsgrupper sätts
sedan ihop med rätt
kompetenser för att kunna
anpassa stöttning efter alla
aktörers viljor och önskemål.

Kommentarer

▪ Inn2Solutions är ett resultat
av projektet Inn2Health

▪ Processen har iterativt tagits
fram under projektets genom-
förande och kontinuerligt
förfinats efter varje
användning inom utvalda
behovsområden

▪ Centralt är att utgå från hälso-
och sjukvårdens behov för att
katalysera lösningar från
näringsliv och forskning

▪ Processen har använts och
verifierats inom hälso- och
sjukvården, men kan
appliceras i andra branscher
som vill arbeta behovsdrivet
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Ex. Avdelningschefer, enhetschefer och verksamhetschefer. Den här rollen innehas av dig som 
har identifierat ett praktiskt problem som behöver lösas. Oftast mest aktiv under fas 1 och 2. 
Drivkraft: ”Problemet löser sig, lösningen förenklar och förbättrar vardagen för de jag ansvarar 
för.”

Aktörer involverade i Inn2Solutions
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MOTTAGAREN – HAR ETT BEHOV – kallas också för Behovsägare och 
är en person på en avdelning som identifierat ett avgränsat behov 
som behöver en lösning. Detta bör vara någon med en befattning i sin 
organisation som har mandat att ta beslut och helst implementera 
lösningen.

INNOVATÖREN – LÖSER PROBLEMET – kallas också för Lösningsaktör. 
Är ofta en person/forskare eller ett företag med en innovation som 
behöver hjälp för att realiseras och testas. Det kan också vara ett 
etablerat företag som behöver en väg in i branschen.

DEN DRIVANDE – FÅR SAKER ATT HÄNDA – Kallas också för 
Projektägare och är en person/avdelning med projektledarbefattning 
i organisationen som initierar och finansierar projektet. Den drivande 
aktören fungerar som koordinator genom hela processen, sätter 
tidsplaner och ser till att kontakter upprättas och bibehålls.

PARTNERN – HJÄLPER TILL – Kallas också Projektpartner och kan vara 
från en Science Park från en närliggande bransch eller ett helt skilt 
område men med ett nätverk som kan vara till nytta för processen.

Ex. Startups, företag från med färdig produkt som vill in på svenska marknaden, forskare och 
akademi. Du som har den här rollen löser problemet genom någon sorts innovation. Oftast 
mest aktiv under fas 2, 3 och 4. Drivkraft: ”Mitt företag kan växa och bli lönsamt.” ”Det innebär 
anseende för mig i akademiska sammanhang” (forskningssammanhang)

Ex. Projektledare i Science Parks runt om i Sverige. Du arbetar inom en organisation med 
uppdrag att stärka innovationer inom ditt specifika område. Det är du som startar upp 
processen, driver den framåt och har en aktiv roll genom alla faser 1, 2, 3 och 4. Drivkraft: ”Jag 
och mina kollegor fullföljer vårt uppdrag, (som ofta kommer från kommun/region).” 

Ex. I fallet med Inn2Health har partners varit projektledare från Lindholmen Science Park, 
Skövde Science Park, Borås Science Park med flera. Du som har den här rollen har ett stort 
nätverk inom din specifika bransch. Du är aktiv genom hela processen, men tar en mer passiv 
roll i 1, 2, 3 och 4. Drivkraft: ”Kan visa mina uppdragsgivare praktiska exempel på att jag 
använder mina resurser rätt genom att knyta viktiga kontakter inom närliggande branscher.”

Inn2Solutions besvarar vem bör vara med i processen och vad som krävs när i processens olika faser
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BRED APPLICERBARHET

Inn2Solutions är en generisk process
för behovsdrivet arbete som har
utvecklats och verifierats inom hälso-
och sjukvården men som kan
appliceras inom andra branscher för
behovsdrivna projekt.

För vidare läsning om Inn2Solutions,
som arbetats fram under projektet
Inn2Health, finns en film och praktisk
guide som ingående beskriver
processens steg och hur projekt kan
arbeta behovsdrivna.

Processbeskrivning och generisk praktisk guide för behovsarbete
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PROCESSBESKRIVNING PRAKTISK GUIDE

KLICKA HÄR för 
länk till process-

beskrivning & guide

https://www.sahlgrenskasciencepark.se/samverkansarena/inn2health/inn2solutions/
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Adresserade 
behovsområden
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Fem prioriterade behov identifierades hos hälso- och sjukvården

Behovsområden identifierades i samarbete med VGR där behovsbilden influerats av pågående Covid-19 pandemin

▪ En ämneslista av behovsområden inom
vården togs fram under projektets
utförande av VGR

▪ Inn2Health identifierade fem
prioriterade behovsområden från
ämneslistan som analyserade och
kartlades under behovs- och
omvärldsanalyserna

▪ Ämneslistan av behovsområden
utvärderades kontinuerligt och
prioriterades utifrån störst behov och
möjligheter från projektet

▪ Val av behovsområden präglades också
starkt av en föränderlig behovsbild
under Covid-19 pandemin som ställde
vården inför nya utmaningar under
2020 och 2021

03
 A

d
re

ss
er

a
d

e 
b

eh
o

vs
o

m
rå

d
en

01. UTEBLIVNA BESÖK I 
VÅRDEN

Inom hälso- och sjukvården i
Västra Götalandsregionen
bedömdes att minst 160 000
patienter uteblev från sina
bokade besök 2019

Detta innebär att vård för ca
500 000 MSEK inte utnyttjades

02. KOL – PREDIKTION AV 
EXACERBATIONER

03. SKYDDSUTRUSTNING –
OPTIMAL ARBETSMILJÖ ÖVER 
TID

04. REHAB FÖR COVID-19 
PATIENTER

05. FALLPREVENTION

Kronisk obstruktiv lung-
sjukdom (KOL) är den tredje
vanligaste dödsorsaken i
världen

Lösningar som kan förutsäga
eller tidigt identifiera
exacerbationer skulle kunna
förbättra och effektivisera
KOL-vården och höja
patienternas livskvalitet

Rehabilitering av covid-19-
patienter har identifierats som
nästa stora hälsoutmaning

Patienter som varit svårt eller
långvarigt sjuka kommer att
behöva rehabiliteringsstöd
under lång tid

Fallolyckor är ett ökande
hälsoproblem som framför allt
drabbar personer över 65 år

Fallolyckor medför försämrad
livskvalitet för den enskilda
individen men också negativa
effekter för samhället i form
av längre vårdtider och högre
kostnader

Covid-19-pandemin har belyst
ett stort behov av personlig
skyddsutrustning för vård-
personal

Skyddsutrustning behöver
vara skräddarsydd för
användning under lång tid,
svåra förhållanden, hårt
arbete och varierande
personliga krav
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Inn2Health tidslinje

Projektet har pågått under tre år med dedikerade arbetsströmmar kopplade till respektive behovsområde

03
 A

d
re

ss
er

a
d

e 
b

eh
o

vs
o

m
rå

d
en

INN2HEALTH 
PROJEKTSTART

INN2HEALTH 
AVSLUT

2019 2020 2021
BEHOVS-

INVENTERING
HÅLLBARHETS-

AKTIVITETER

Start behovsområde Cross Collaboration Day Utvärdering & stöttningOmvärlds- och behovsanalys

UTEBLIVNA BESÖK

KOL

SKYDDSUTRUSTNING

REHAB COVID-19 PATIENTER

FALLPREVENTION
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62%
20%

8%

10%

Deltagande organisationer och personer

100+ organisationer och 150+ personer har deltagit under projektets genomförande
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72%

14%

8%
6%

6

15

31

15

150+
Personer

100+ 
Organisationer

67
Företag deltog på Cross 

Collaboration Days

Företag Behovsägare Stödorganisationer Forskningsinstitut

Startup SME Stora Övriga*

Under Inn2Health projektet har nyckelpersoner från alla
aktörer varit involverade. Representanter från företag
utgjorde majoriteten av deltagarna följt av behovsägarna. Då
metodiken för Inn2Solutions har utvecklats under projektets
genomförande och de olika behovsområden involverade olika
parter, har sammansättningen av olika aktörer varierat
mellan behovsområden.

Behovsområdena Uteblivna besök i vården och
Fallprevention attraherade flest deltagare. Vid dessa tillfällen
deltog också flest behovsägare från regional hälso- och
sjukvård samt kommunal vård och omsorg. Generellt är det
färre forskare som har deltagit även om forskare har funnits
med vid samtliga Cross Collaboration Days.

Antalet unika företag utgörs av 67 varav 15 startups, 31 små
och medelstora företag, 15 stora företag samt 6 övriga.
Utifrån enkätsvar från företagen deltog ett brett utbud av
olika företag inom medicinteknik, läkemedel, IT och AI, och
material och textiler.

*1 stiftelse, 1 enskild firma, 1 handelsbolag, 1 förening samt 2 utländska bolag
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Inn2Health resultat
Tydligt värde skapat för såväl innovatörer och behovsägare samt andra berörda 
intressenter verksamma inom området
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SYNKAT INNOVATIONSSYSTEM

Science parks har kollektivt breddat sina 
erbjudanden från ökad kunskap om 

varandras expertis och nätverk som också 
gynnas av en beprövad och lyckad 

arbetsstruktur tillsammans under Inn2Health
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KOMPETENSER SAMMANFÖRDA

Via exempelvis Cross Collaboration Days, 
kompetenspaneler, behovsdriven 

matchmaking och kontaktskapande har 
direktdialog etablerats mellan aktörer för att 

möjliggöra samarbeten och insikter

VÅRDEN MER ÖPPEN FÖR SAMARBETE

Med behovsdrivet förhållningssätt har vården 
involverats i arbetet med såväl deltagande på 
Cross Collaboration Days samt direkt kontakt 
med innovatörer och företag (via exempelvis 
kompetenspaneler och dedikerade möten)

INN2SOLUTIONS VÄXT FRAM 

Strukturerad metod för behovsdriven 
innovation har iterativt utvecklats med tydligt 

avgränsade steg och metodik för att säkra 
kvalitet.  Metoden är generisk med bred 

applicerbarhet inom olika branscher

FÖRETAG HAR 
MATCHATS MED VÅRD 
OCH NÄRINGSLIV26

FÖRETAGSERBJUDANDEN 
PRESENTERADES FÖR 
BEHOVSÄGARE14

VÄRDEFULLA DIALOGER HAR 
UPPRÄTTATS MELLAN BOLAG10

KOMPETENSPANELER 
HAR GENOMFÖRTS4

BEHOVSDRIVET ARBETE

Process etablerad med tydlig utgångspunkt i 
hälso- och sjukvårdens behov som 

genomsyrat hela arbetet. Inom projektet har 
företag, forskare och behovsägare förts 

samman inom prioriterade behovsområden

ÖKAD KUNSKAP OM VÅRDEN

Genom att sammankoppla näringsliv med 
såväl behovsägare samt stabsfunktioner (t.ex. 

inköp, IT) har ömsesidig förståelse erhållits 
för behov, krav och processer – nödvändigt 

för att i framtid implementera innovation
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Kompetenspanel
Ett innovativt upplägg där innovatörer och företag fått möjlighet 
att trycktesta sin lösning inför skräddarsydd panel med experter

Presentation av 

lösning för 

behovsägare

Behovsägare 

gör urval av 

lösningar

KOMPETENSPANEL

Avstämnings-

möte och 

återkoppling till 

företag

Företaget tar 

beslut om att 

vidta åtgärder

UPPFÖLJNING
Överlämning från 

projekt till 
behovsägare som 

tar ansvar för dialog 
med företag

VGR har vittnat om ett ökat 
lärande mellan olika interna  

enheter och kompetenser

Behovsägare har fått se 
möjligheter presenterade för sig 

inom sina behovsområden

Företag har fått information om 
krav som måste uppfyllas för 

potentiell upphandling
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SYFTE – Ge innovatörer och företag möjlighet att visa upp och trycktesta sin lösning
för att få feedback samt utvärdera möjligheter till framtida samarbeten

UPPLÄGG & RESULTAT

Fyra kompetenspaneler genomförda

Inför kompetenspaneler sattes 
anpassad konstellation samman med 
behovsägare och relaterade experter, 
primärt inriktade på medicintekniska 
produkter/tjänster med IT/AI 
komponenter

Företagen har fått värdefull respons 
om krav som måste uppfyllas för ett 
eventuellt samarbete eller 
upphandling med behovsägare

Även resulterat i internt lärande mellan 
stabsfunktioner och behovsägare

DELTAGARE

Exempel på deltagare i panel:

▪ Behovsägare SU/SÄS

▪ Koncerninköp

▪ Innovationsplattformen VGR

▪ Koncernstab digitalisering

▪ Koncernstab

▪ VGR IT

▪ Digitaliseringsstab, MDR-expert
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Behovsanpassat stöd till SMEs för stärkt konkurrenskraft

Exempel på hur Inn2Health har bidragit till nya möjligheter, stärkt kontakt med vård och plattform för nya samarbeten
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Företagsanpassad rådgivning

Via Inn2Health fick företaget råd och kontakter 
avseende hållbarhet och kopplades till Industriell 

Dynamik för rådgivning avseende digitalisering

Etablerat samarbete med globalt 
teknikutvecklingsföretag

Kontakt etablerad med globalt 
teknikutvecklingsföretag och samarbete inlett för 

utvärdering och behovsanalys av produkt

Utveckling ny standard för 
skyddsutrustning

Företag efterfrågade utveckling av ny standard där 
matchning av SME gjordes inom Inn2Health med 

efterföljande samarbete initierat

Internationalisering och kontakt 
inom akademi och näringsliv

Via Sahlgrenska SP Accelerator erhållit support för 
internationalisering och nya internationella kontakter 

till universitet i exempelvis England och Tyskland. 
Kontakt även etablerad med VGR Koncerninköp och 

miljöstrateg

Presentation av erbjudande inför 
behovsägare 

Matchning med behovsägare inom SU och Södra 
Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Kvalificerat till att delta i en 

kompetenspanel med expertis från VGR. Via 
Inn2Health även sammankopplat med två andra SMEs

Patientdriven app-utveckling

Kontakt etablerad med Svenska Covidföreningen för 
att säkerställa patientperspektiv i utveckling av app

för mental hälsa



’’Med en grundlig analysfas, en bra Cross
Collaboration Day och framför allt en uppföljning
där man inte släpper taget innan man har hittat
rätt, är det här riktigt användbart.”

UR EN PROJEKTPARTNERS PERSPEKTIV

’Vi har särskilt uppskattat Kompetenspanelen
där projektledaren samlat både mottagare
och viktiga administrativa instanser.”

UR EN INNOVATÖRS PERSPEKTIV

VAD TYCKTE

DELTAGARNA?

’’Ett synnerligen effektivt sätt att snabbt
komma framåt, och till och med längre än
vad jag trodde var möjligt från början.”

UR EN MOTTAGARES PERSPEKTIV

Terese Dalåsen

Bitr. Verksamhetschef

VO Akutmedicin och Geriatri

Hanna Maurin Söderholm

Programansvarig, PICTA – Prehospital ICT Arena

Lindholmen Science Park

Micha Kämpfer

VD 

Comentum AB
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Behovsdrivet arbete i olika regioner

Nationell benchmarking

▪ Intervjuer med flera av Sveriges regioner
har genomförts för att samla information
och insikter om behovsdrivet arbete och
processer mellan näringslivet och hälso-
och sjukvården

▪ Samtliga regioner arbetar på något vis
behovsdrivet men i varierande grad och
med olika nivåer av struktur

▪ Baserat på regionernas svar har
framförallt två gemensamma utmaningar
som avgör hur framgångsrikt det
behovsinriktade arbetet blir identifierats:

– Förankring i hela ledet hos vården för
att säkra engagemang och att tid finns

– Tillhandahållning och säkerställande
av behov

Flera regioner vittnar om utmaningar att säkra 
engagemang från behovsägare
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REGION VÄSTERBOTTEN
Olika behovsdrivna processer finns
tillgängliga beroende på om behovet är
en digitaliseringslösning eller innovation.
För digitaliseringslösningar anmäls
behov till relevant verksamhetsområde,
men för innovation går det via en
innovationsenhet som initierar en
rotorsaksanalys för att identifiera
lösning. För SME används ett
innovationsslussverksamhet.

REGION HALLAND
Det finns initiativ för behovsdrivet arbete men inte på en
övergripande regional nivå. Det finns ett behov av att arbeta
behovsdrivet och en vilja från kommunerna, men processen för
att identifiera behoven fungerar inte som önskat. Istället utgår
arbetet från företag som är drivande och regionen stöttar bland
annat med kompetenspaneler och testmöjligheter.

REGION SKÅNE
Etablerad process saknas för
behovsbaserat arbete men det finns en
checklista att utgå ifrån istället. Regionen
erbjuder testbädd och ordnar bland
annat behovsdagar för att kommunicera
om vårdens behov. Det finns också en
idéinsamling för Regionanställda.
Regionen genomför årliga samman-
ställningar av behov som i slutändan
skickas till politiker för prioritering.

REGION UPPSALA
Regionen samlar in behov från vårdens
medarbetare via processen Idékraft.
Expertkraft är ytterligare en behovs-
driven process som istället utgår från
näringslivets behov mot hälso- och
sjukvården. Expertmöten hålls också där
behovsägare och bolag bjuds in. Behovet
är då relaterat till stödfunktioner, med
t.ex. juridiskt eller upphandlingskunniga.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Historiskt har många inkommande
ärenden en idédriven utgångspunkt men
önskvärt hade varit att Innovations-
processen startar tidigare än idé
exempelvis i ett behov. Intervjuer och
observationer tillsammans med de som
är nära behoven har genomförts och
kvantitativa analyser genomförs på
tillgänglig data. Ytterligare underlag
samlas in från delar av Kunskaps-
styrningen där nuläges- och gapanalyser
genomförs inom de stora diagnos-
områdena.

REGION STOCKHOLM
Regionen har länge arbetat med att ta in
idéer från medarbetare, t.ex. via formulär
men vidare arbete behövs för kännedom
om denna möjlighet. Medarbetare kan
också söka fondmedel från Innovations-
fonden för behovsdrivna projekt.
Behovsägare kan även vara patienterna/
närstående, som via 1177 kan lämna in
synpunkter till patientnämnden. Det
finns också testmiljöer för näringslivet,
och innovationsupphandling och
innovationspartnerskap.
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INIDIKATOR MÅL UTFALL UPPFYLLNAD

Företag får stöd* 30 71 237 %

Företag samarbetar forskningsinstitutioner* 10 5 50 %

Företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter* 5 14 280 %

Företag som får annat stöd än ekonomiskt* 30 71 237 %

Antal företag som deltar i Cross Collaboration Day** 30 71 237 %

Företag som utvecklar produkter** 5 2 40 %

Privat o/e offentligt företag eller organisationer som samverkar** 25 10 40 %

Organisationer och företag som deltar i internationella FoI program** 3 0 0 %

Nyckelindikatorer för finansiärer

Flera mål överträffades men vissa uppnåddes inte fullt på grund av utmaningar identifierade under projektutförandet

Kommentarer

▪ Vid ansökan om projektfinansiering
valdes nyckelindikatorer och mål
för att kunna mäta projektets
framsteg

▪ Flera av målen för indikatorerna har
överträffats markant, men andra
har inte uppnåtts

▪ Under avsnittet Lärdomar i
projektrapporten återfinns vilka
utmaningar som projektet stött på
som ligger till grund för varför vissa
indikatorer inte fullt ut uppfyllts

▪ I samma avsnitt finns också vilka
framgångsfaktorer som identifierats
som gjort att andra indikatorer
signifikant överträffat de mål som
satts upp
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*Indikator Tillväxtverket, **Indikator VGR
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Genom Inn2Health’s unika sammansättning av olika Science
Parks i Västsverige har projektet lyckats ge deltagande
aktörer ett brett erbjudande inom hållbarhet. Då de olika
parkerna har olika huvudinriktning, har styrkan med
sammansättningen varit de olika kompetenserna som
projektet samlat men också de olika parkernas nätverk och
aktiviteter inom området.

Projektet har dessutom bidragit till att parkernas förmåga
att samverka kring hållbarhet, har ökat. Detta har dels varit
positivt för deltagande företag och behovsägare, men även
för aktörerna själva. Under hösten 2021 samlade projektet
ihop alla medverkande parters olika hållbarhetsaktiviteter
och erbjöd dessa till de företag som deltagit i projektet.
Totalt kunde Inn2Health erbjuda ett tiotal föreläsningar,
workshops och serier av aktiviteter på olika teman inom
hållbarhetsspektrat.

Hållbarhetsinitiativ inom Inn2Health

Inn2Health har genomfört hållbarhetsseminarier och medvetandegjort deltagagande aktörer om hållbarhetsaktiviteter
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2 hållbarhetsseminarier

har genomförts inom 
projektet Inn2Health 

12 hållbarhetsaktiviteter

har kunnat erbjudas via 
samverkansparter
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Lärdomar



S
a

h
lg

re
n

sk
a

 S
ci

en
ce

 P
a

rk

Projektets utmaningar

Stor utmaning att säkra behov och förankrat engagemang från vården
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IDENTIFIERING OCH PRIORITERING AV BEHOV
Vården skulle se fördelar av att ha en process för identifiering av konkreta behovsområden. Projektet utgick initialt från att analyser om
behovsområden redan fanns inom vården, men det blev snabbt uppenbart att projektet själva behövde bistå med analyser och val av
behovsområden i samråd VGR. Utan tydligt ägandeskap från vården blev det dock svårt att säkra behovsägares engagemang.

ATTRAHERA AV RÄTT FORSKARE
Nätverk inom akademin var en begränsande faktor då befintliga kontakter inom projektgruppen var framförallt från närliggande universitet
och högskolor. Detta begränsade deltagande forskare till Västsverige vilket gjorde det en utmaning att identifiera relevanta forskare för
nischade problemställningar hos vården.

ATTRAHERA AV RÄTT FÖRETAG
En kritisk massa av deltagande företag behövs för att få ut störst effekt av processen. Företag utanför life science sektorn är svåra att
attrahera då de generellt har lägre kännedom om hälso- och sjukvården. Potentiellt fler företag kan lockas att delta om värdet för dem
kommuniceras tydligt i inbjudningar.

STÖTTNING OCH RÅDGIVNING  TILL ALLA 
FÖRETAG

Företag måste själva vara drivande för att rätt förutsättningar ska kunna skapas för utvecklingsprojekt. Det är också svårt att erbjuda företag
alla former av rådgivning och stöttning utanför Västsverige, till exempel är finansieringsmöjligheter ibland geografiskt begränsat.

KATALYSERANDE AV NYA CROSS 
COLLABORATION PROJEKT

Att upprätta samarbeten tar tid då de ofta bygger på tidigare relationer. Det behövs också ekonomiska förutsättningar eller incitament för att
driva nya utvecklingsprojekt – annars finns det risk för att intresset blir svagt.

TILLGÅNG TILL VÅRDEN
Tillgänglig tid och finansiering är också en förutsättning för att säkra engagemang från behovsägare som kräver förankring i alla led hos
vården. Detta kräver dock insatser från beslutsfattare samt strategiska och kanske politiska beslut som stärker hälso- och sjukvårdens
möjligheter att samarbeta. Det finns också sedan tidigare en rädsla hos vården för samarbeta med näringslivet som måste överkommas.

PROJEKTSTYRNING OCH -LEDNING
Fler parter skulle kunna representeras i styrgruppen för att få in fler perspektiv från samverkansparter när det gäller projektets utveckling.
Det hade också varit fördelaktigt om dedikerad tid avsattes för styrgruppsmöten.

COVID-19 PANDEMIN
Vården har utsatts för enorm press under Covid-19 och behovsbilden har varit föränderlig, t.ex. behovet av bra skyddsutrustning.
Digitalisering av projektets genomförande tog också viss tid när Covid-19 pandemin bröt ut. Projektets aktiviteter har dock visat sig lämpa sig
väl för digitala forum.
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Framgångsfaktorer för Inn2Health

En sammanhållen projektgrupp med engagerade behovsägare skapar rätt förutsättningar för behovsdrivet arbete

05
 L

ä
rd

o
m

a
r

▪ Samarbetet mellan science parks ger unik tillgång
till kompetens inom olika branscher och ett brett
nätverk

▪ Samarbetet har också möjliggjort för kvalificerad
rådgivning och kontakter i högre utsträckning

▪ Hälso- och sjukvården kommer närmre lösning på
problem och företagen får stöd att möta vårdens
behov

▪ Behov behöver vara konkreta och innanför
projektets kapacitet att stötta

▪ Tät dialog och koppling med behovsägare

▪ Engagerade behovsägare är en förutsättning för
behovsdrivet arbete

▪ Givande fördjupande dialoger i rundabordssamtal
mellan behovsägare och lösningsaktörer

▪ Positiv effekt att ha externa talare och experter

▪ I många fall varit en förutsättning för att företagen
ska få behövlig stöttning och rådgivning

▪ Unikt att sammanföra experter, behovsägare och
lösningsaktörer i kompetenspaneler där företag
får kännedom om behovsägares krav

▪ God samarbetsklimat i projektgruppen som
baserats på öppenhet och mycket tillit

▪ Grunden för en konstruktiv och framgångsrik
utveckling av projektets processer

GRÄNSÖVER-
SKRIDANDE 

KOMPETENSER OCH 
NÄTVERK

UTGÅR FRÅN 
VÅRDENS BEHOV

ENGAGERADE 
BEHOVSÄGARE MED 

MANDAT

CROSS 
COLLABORATION DAY

UPPFÖLJNINGS-
PROCESSEN

SAMARBETSKLIMATET 
I PROJEKTGRUPPEN
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▪ Inn2Solutions har utvecklats iterativt och verifierats under projektet
Inn2Health genom användning inom fem prioriterade behovsområden:
uteblivna besök i vården, KOL, skyddsutrustning, rehab för Covid-19 och
fallprevention

▪ De fem behovsområdena prioriterades och sedan utfördes behovs- och
omvärldsanalyser som påvisade att det fanns tydliga behov inom vården som
behöver bättre lösningar från näringsliv och forskning

▪ Över 100+ organisationer och 150+ personer har deltagit och kunnat bidra till
projektets genomförande

▪ Projektet har lett till ökat samarbete mellan vården, näringslivet och forskning
där riktigt värde har kunnat skapas genom exempelvis att 26 företag har
matchats med behovsägare och näringsliv och att fyra kompetenspaneler
genomförts

▪ Behovsanpassade möjligheter har kunnat erbjudas till företag som deltagit i
olika former av rådgivning och stöd och genom att ge access till ett expansivt
nätverk

▪ Science parks i Västsverige har också förts samman och ökat kunskap om
varandras kompetenser och nätverk för att bredda det kollektiva erbjudandet
mot näringslivet

En verifierad process för behovsdrivet arbete har tagits fram

Inn2Health har lett till ökat samarbete mellan vården, näringslivet och forskning
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TYDLIGA EFFEKTER FRÅN INN2HEALTH

SYNKAT 
INNOVATIONSSYSTEM

KOMPETENSER 
SAMMANFÖRDA

VÅRDEN MER ÖPPEN 
FÖR SAMARBETE

INN2SOLUTIONS 
VÄXT FRAM 

BEHOVSDRIVET 
ARBETE

ÖKAD KUNSKAP 
OM VÅRDEN
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▪ Projektet Inn2Health har avslutats men metodiken för behovsdrivet arbete
Inn2Solutions finns kvar för vidare användning

▪ För att få ut maximal effekt från processen behöver identifierade utmaningar
hanteras – varav de mest kritiska är att kunna säkra konkreta behovsområden
med engagerade behovsägare

▪ Innovationsplattformen VGR har meddelat att Inn2Solutions kommer att
användas i fortsättning för behovsdrivet arbete

▪ Därmed kommer processen att se fortsatt praktisk användning även efter
Inn2Health, men den finns också tillgänglig för andra framtida
behovsorienterade projekt

Inn2Solutions framöver

Inn2Solutions finns tillgänglig för vidare behovsdrivet arbete
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KLICKA HÄR för vidare 
läsning och praktisk guide

Redo för nästa projekt?

https://www.sahlgrenskasciencepark.se/samverkansarena/inn2health/inn2solutions/
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För vidare information om samverkansprojektet 
Inn2Health kontakta Sahlgrenska Science Park

E-post

info@sahlgrenskasciencepark.se


