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Sammanfattning 

Digitalisering och innovation är två metoder som ofta nämns i samband med utveckling av 

vården. Utmaningen är grannlaga inte minst eftersom det handlar om att styra mot ett rörligt 

mål som definieras av ett samhälle i förändring, men vården har också ett ständigt tillflöde av 

kunskap genom forskning och kvalitetsarbete. Även den explosionsartade användningen av tek-

nik i samhället sätter förväntansnivåer hos såväl medborgare, patienter som vårdpersonal och 

forskare. I den här rapporten undersöker vi hur informatisk innovation (benämnd digitalisering) 

kan användas som instrument i vårdens förändringsarbete.  

 

Rapporten bygger på en studie av Innovationslabbet för eHälsa, som via en initial finansiering 

från Vinnova, etablerades på Karolinska Universitetssjukhuset 2013–2016. Arbetet i innovat-

ionslabbet har varit explorativt, i linje med beviljad ansökan, och genom följeforskning har vi 

studerat innovationsverksamheten genom 25 innovationsberättelser som författas av innovat-

ionslabbets medarbetare. Frågeställningarna har handlat förmågor i en digital plattform såväl 

som organisatorisk innovationsförmåga i form av strukturer, metoder och relationella mekan-

ismer. Arbetet har genomsyrats av praktikforskning och varit indelat i tre faser: I. prövning och 

generering av frågeställningar II. Utforskande i teori och praktik III. Analys och rapportering. 

Vi betraktar denna rapport som en delrapportering av en pågående kunskapsutveckling om in-

novation inom vård och omsorg.  

 

Resultatet från studien visar att digital plattformsförmåga och organisatorisk innovationsför-

måga måste integreras för att uppnå klinisk digitaliseringsförmåga. Om detta skall vara möjligt 

måste det förhärskande produktperspektivet överges till förmån från ett mer verksamhetsorien-

terat perspektiv, där vårdgivare har möjlighet att utveckla verksamheten baserat på behov hos 

patienter och vårdpersonal snarare än att fokusera på implementation av nya tekniska produkter. 

Våra studier och erfarenheter visar att, visst behövs nya digitala plattformar för att möta fram-

tidens utmaningar, men det är minst lika viktigt att skapa en organisatorisk innovationsförmåga 

som kan hantera förändring i klinisk verksamhet när nya digitala verktyg ska utvecklas och 

implementeras.  

 

Utforskandet av en digital plattformsförmåga som kan stödja detta dynamiska arbetssätt visar 

att en plattform bör ha förmåga till processorkestrering, semantikkonvertering, MT/IT-integ-

ration samt förmågan att suga ut data från olika källsystem i syfte att skapa kliniska beslutsstöd. 

 

När det gäller strukturer för innovation argumenterar vi för innovationsarenor där legitimitet 

är ett centralt begrepp. Om innovation ska användas som metod i vårdens förändringsarbete, 

måste innovation göras legitimt. Vårt förslag att göra övergången från innovationsarenor till 

förvaltningsstyrning är att tillämpa genererade principer för innovationsförvaltning. Gemen-

samt för både innovationsarenor och innovationsförvaltning är en professionsstyrning där ak-

tiva kliniker och systemutvecklare interagerar, i syfte att nyskapa. Vi vill även lyfta fram Triple 

Helix som samarbetsform, men betona vikten av ett gemensamt mål för att undvika konflikter 

i mål och värden.   
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När det gäller innovationsmetoder vill vi särskilt lyfta fram alternativa metoder som innovat-

ionsupphandling, proof of concepts, nätverkande, matchning och crowdsourcing. Digitala in-

novationer är flerdimensionella och ett kunskapsbidrag från studien är metoden för innovat-

ionsrymd, som på ett enkelt, men ändå kraftfullt sätt kan ”spänna upp” det flerdimensionella i 

digitala innovationer med fokus på värde. Vi lyfter också fram de relationella mekanismer vi 

sett är nödvändiga för att skapa innovation. Det är lätt att tekniken hamnar i fokus i digitalise-

ringssammanhang, men vi vill betona att det faktiskt är människor som agerar på innovations-

arenor. Med en ömsesidig respekt för profession och uppdrag, inte minst genom att fokusera ett 

gemensamt mål, visar vår studie att det är möjligt att bedriva innovation i gränslandet vård-

teknik, befintligt-nytt och kund-leverantör. 
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1. Inledning 

Vården står inför stora utmaningar. Grundläggande krav på en jämlik och tillgänglig vård i 

kombination med en åldrande befolkning, ökade befolkningstal och kravställning på hög kva-

litet samt begränsade resurser sätter en press på vårdgivare. Dessa krav kan inte mötas utan att 

förändring och förbättring som går bortom ordinarie kvalitetsarbete kommer till stånd. Vården 

befinner sig således i en dynamisk transformeringsfas där bland annat ökad patientinvolvering, 

personaliserad vård och nätverksbaserad vård är strategier som utforskas av vårdgivare som 

möjliga redskap att möta förändringskraven. Till dessa strategier skall adderas den potential, 

och därmed förväntansnivå, som generell teknisk utveckling skapar. En förväntan som finns 

hos medborgare och patienter, såväl som hos vårdgivare och personal. En förväntan som hos 

de olika grupperna sker från olika utgångspunkter och med varierande målbild. I Framtidens 

Hälso- och Sjukvårdplan för Stockholm Läns Landsting (SLL), som får tjäna som exempel för 

vårdgivarnas beskrivning av hur samhällsutmaningarna översätts till utmaningar för vården, 

sammanfattas: 

 

”I framtidens nätverksbaserade vård skapas nya arbetssätt där flexibilitet, 

delaktighet och teknik står i fokus”1. 

 

Klinisk verksamhet måste utvecklas - transformeras - och priset för bristande förmåga att göra 

det är högt. Men det är inte fråga om att uppnå en viss punkt, ett fastsatt mål, där utmaningen 

är antagen och därmed löst. Samhället förändras, och vården påverkas av ett ständigt flöde av 

ny kunskap2. Vårdgivare behöver därmed anamma den nu ställda utmaningen, men också sam-

tidigt ta sig an utmaningen med insikten av behovet, och förmågan att förändras kontinuerligt. 

I den här rapporten använder vi därför begreppet förmåga, i stället för funktion, för att adressera 

både ett vad och ett hur över tid, i vårdverksamhet där målet är rörligt.  

 

Medborgare, beslutfattare, profession och forskare är alla överens om att behovet av att trans-

formera vården är en samhällsutmaning som är grannlaga men mycket viktigt. Innovation och 

digitalisering är två områden som ofta lyfts fram som möjliggörare i debatten om nyskapande i 

vården. I den här rapporten belyses innovation som medel för vårdens transformering. Rappor-

ten baseras på följeforskning av Innovationslabbet för eHälsa, stationerat på Karolinska Uni-

versitetssjukhuset. Innovationslabbet för eHälsa möjliggjordes genom initial finansiering från 

Vinnova med start oktober 2013 (ITH-projektet)3. Projektet avslutades i oktober 2016 och i den 

här rapporten presenteras slutsatser och rekommendationer avseende två centrala förmågor; di-

gital plattformsförmåga och organisatorisk innovationsförmåga. Rapporten är att betrakta som 

en lägesrapport i ett pågående utforskande om innovation som möjlighet i vården.  De tradit-

ionella metoderna för förändring i offentlig vård utgörs bl.a. av arbete med ständiga förbätt-

ringar, omorganisation, omfattande projekt samt upphandling och inköp av nya IT-produkter. I 

denna rapport för vi fram nya metoder som möjliga transformationsredskap, såsom Triple Helix 

samarbete, innovationsupphandling, nätverkande och matchning, provtryck, professionsstyr-

ning samt ger förslag på organiseringsmetoder för dynamisk förmåga.  

 

                                                 
1 http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/framtidsplanen/ (hämtad 2016-10-30) 
2 (Bohmer, 2009) 
3 ITH står för InformatikTestbädd för framtidens Hälso- och sjukvård) 

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/framtidsplanen/
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Föreliggande rapport använder principer, begrepp och språkbruk från rapporten Klinisk IT-go-

vernance – principer och språkbruk för klinisk verksamhet och IT i samklang4. Där framförs 

idén om bi-modalitet i form av stabil förmåga (mode1) och dynamisk förmåga (mode2). Det 

handlar således om att säkerställa stabilitet i pågående vårdproduktion och forskning, och sam-

tidigt skapa en dynamisk förmåga att hantera transformationen av vården. Bi-modalitet, i den 

digitaliserade världen, har kommit att få benämningen bi-modal IT5, men motsvarande tankesätt 

finns inom t.ex. kunskapsutveckling6 och organisationsteori. Inom det sistnämna talas om att 

en modern organisation bör vara ambidextriös, tvehänt. Den här rapporten utgör en precisering 

av mode2 i relation till kartläggningen av mode1 i redan publicerad rapport. Ledorden för 

mode2 är snabbhet, flexibilitet, agil systemutveckling och experiment. Vi utvecklar därmed 

principer och språkbruk för den dynamiska förmågan att kreera och utveckla informationssy-

stem i samklang mellan klinisk verksamhet och IT.  

 

Rapportens målgrupp är beslutsfattare hos vårdgivare som har ansvar för kliniska informations-

system. Det kan t.ex. vara verksamhetschefer, divisionschefer, sjukhusdirektörer, CIO:er, IT-

chefer eller strateger. Tre av författarna till rapporten har ämnesområdet informatik7 som kun-

skapsområde och en har vårdbakgrund, som även inkluderar rollen som CITO, med ansvar för 

IT och MT. Vi har alla en mångårig erfarenhet av forskning, undervisning och praktiskt arbete 

i vården, IT i vården, men också i andra branscher.  

 

Rapporten är uppbyggd enligt följande. Efter denna inledning beskrivs forskningsresan och 

rapportens frågeställningar. Därefter följer ett kapitel där vi positionerar vård, forskning och 

innovation samt ett kapitel om informationssystem som utgör rapportens perspektiv. I kapitel 5 

beskrivs digital plattformsförmåga genom en redovisning av utforskandet av en referensarki-

tektur. Den organisatoriska innovationsförmågan beskrivs i kapitel 6 med utgångspunkt i ”ini-

från-och-in” perspektivet samt de centrala bidragen innovationsrymd, innovationsarena och in-

novationsförvaltning.  I kapitel 6 sammanfattas slutsatserna. I bilaga 1 återfinns den totala rap-

portstrukturen för ITH-projektet.  

2. Forskningsresan och genererandet av frågeställningar 

Det empiriska materialet till rapporten är baserad på studier av och i Innovationslabbet för 

eHälsa8 (Innovationslabbet) där vi har studerat 25 innovationsberättelser vars syfte har varit 

digitalisering i klinisk verksamhet. Det har inneburit en kombination av närhet och distans då 

vi kombinerat forskning och praktiskt bedrivande av projekt. Vi har använt en praktikforsk-

ningsansats9 som innebär att vi kombinerat aktionsforskning med designforskning, två veder-

tagna forskningsmetoder inom ämnesområdet informatik. Forskningsresan har varit fasindelad 

och kan karaktäriseras enligt följande:  

 

Fas I – prövning och generering av frågeställningar 

                                                 
4 (Nordström, et al., 2016) 
5 http://www.gartner.com/it-glossary/bimodal/ (hämtat 2016-10-29) 
6 (Gibbons, G., et al., 1994) 
7 Benämns Information Systems på engelska (https://aisnet.org/) 
8 (Nordström, 2016) 
9 (Goldkuhl, 2011) 

http://www.gartner.com/it-glossary/bimodal/
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Fas II – utforskande i teori och praktik   

Fas III – analys och rapportering 

 

Fas I var fördefinierad i en beviljad testbäddsansökan till Vinnova (2013). Behovet som adres-

serades i ansökan vara att integrera data från olika källsystem i syfte att designa nya kliniska 

informationssystem utifrån behov i vården. Projektet hade en Triple Helix uppsättning mellan 

Stockholms Läns Landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) samt produktleverantörerna Ca-

radigm, CSAM och IBM. Genom dessa tre inledande samarbeten genererades följande slutsat-

ser: 

 Triple Helix samverkan resulterar ofta i konflikter mellan mål och värden hos respek-

tive part 

 En ”öppen” plattform är bara öppen så länge man befinner sig i samma produktfamilj 

 Integrationsproblematiken är fokuserad till semantiken, som ligger inlåst i olika IT-

system 

 Karolinska saknade organisatoriska strukturer, metoder och relationella mekanismer 

för att bedriva innovation inom IT-området 

Problematiken fokuserades därmed tämligen omgående kring olika dimensioner av digital platt-

formsförmåga och organisatorisk förmåga för nyskapande. En huvudfrågeställning med fyra 

delfrågor generades därför: 

Hur kan innovation användas som instrument i vårdens transformation? 

 Vilka förmågor behövs i en digital plattform? 

 Vilka organisatoriska strukturer behövs? 

 Vilka metoder är användbara? 

 Vilka relationella mekanismer är nödvändiga? 

Frågeställningen avgränsades till digitalisering med perspektivet informationssystem som teo-

retisk grund. I fas II genomfördes 17 projekt, med fokus att lösa kliniska och infrastrukturella 

problem och behov, men parallellt guidade av forskningsfrågorna i Innovationslabbets följe-

forskningsprojekt. Dessutom genomfördes ytterligare två forskningsprojekt inom IT-gover-

nanceområdet BIG och L-ITG. För att få struktur i empirin har vi använt oss av en narrativ 

metod som gått ut på att projektledarna i Innovationslabbet har fått skriva innovationsberättel-

ser10 som därefter lästs, kommenterats och bearbetats i ett peer-review förfarande liknande aka-

demins. Totalt författades 25 innovationsberättelser som beskriver såväl tekniska som organi-

satoriska utmaningar i innovationsprojekten11. I forskningsprojektet Bryggan över det in-

formatiska gapet (BIG), har kliniska beslutsstöd och dess behov av en förändrad IT-governance 

studerats12. Ett resultat från BIG är konceptet innovationsförvaltning, som en möjlig brygga 

mellan mode1 och mode2. Den landstingsägda vårdens strukturer, processer och relationella 

mekanismer för IT-governance har kartlagts i studien IT-governance i landstingsägd13 vård (L-

ITG). Den nu aktuella rapporten innebär, en ytterligare precisering av begreppet innovations-

förmåga (mode2) vilket presenterades i L-ITG-rapporten14.  

                                                 
10 (Nordström, et al., 2016) 
11 Släpp kunskapen loss det är vård! Bok med innovationsberättelser publiceras 2017. 
12 (Nordström & Lagsten, J., 2016) 
13 I rapporten används regioner genomgående för både landsting och regioner 
14 (Nordström, et al., 2016) 
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I Fas III har ansatsen varit kunskapsutveckling. Genom processen att analysera och utvärdera 

innovationsberättelser, är syftet att svara på forskningsfrågor och ge ett kunskapsbidrag. Materi-

alet är omfattande. Föreliggande rapporter är snarare att betrakta som ett första resultat, en lä-

gesrapportering, än ett fullständigt svar på forskningsfrågor och ett övergripande kunskapsbi-

drag. Vi har t.ex. prövat ett antal nya metoder som redovisas, men ännu inte genomfört en för-

djupad analys och grundning av resultatet. Det är också det faktum att det treåriga Vinnovapro-

jektet löper ut som föranleder denna delrapportering. Av bilaga 1 framgår den totala rapport-

strukturen från ITH-projektet till Vinnova i november 2016.     

 

3. Klinisk verksamhet, innovation och forskning 

Vi startar med att placera klinisk verksamhet, innovation och forskning som interrelaterade, 

men skilda verksamheter, eftersom vi uppfattar att dessa verksamheter ofta sammanblandas i 

praktiken Vi definierar verksamhet till att vara att ”någon gör något för någon”, i syfte att fram-

ställa ett resultat som kan brukas av någon15. Detta innebär att vi skiljer mellan verksamhet (det 

som görs) och organisation (vem som gör). Denna positionering är viktig, när vi talar om digi-

talisering eftersom utveckling, förvaltning och innovation alltid innebär någon form av inter-

organisatorisk samverkan som måste organiseras på ett adekvat sätt16.  

 

Klinisk verksamhet kan ha många olika indelningsgrunder t.ex.; akut vs elektiv, öppenvård vs 

slutenvård, evidensbaserad vård vs personaliserad vård, primärvård vs specialiserad vård. Som 

i alla andra branscher förekommer också trender. Just nu talas det mycket om patientcentrerad 

vård, patientinvolvering och värdebaserad vård. Oberoende indelningsgrund är klinisk verk-

samhet starkt specialiserad till sin karaktär. Ett ständigt flöde av ny kunskap från forskning, 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete gör dessutom att det medicinska innehållet i klinisk verk-

samhet är stadd i ständig förändring. Centrala styrredskap utgörs av internationella, nationella, 

regionala och lokala riktlinjer som är baserade på kunskap och erfarenhet, utarbetade av pro-

fessionella medicinska experter, och beslutade av representativa professionsföreträdare. En-

skilda professionsutövares kunskap och uppfattning har dock fortfarande stor betydelse i vård-

utövandet. Vårdens mål är att leverera god vård, baserad på kunskap och evidens med hög 

kvalitet och effektivitet, i beaktande av de grundvärderingar som är gällande i det aktuella om-

rådet där verksamheten bedrivs. Vårdverksamhet karakteriseras av en ambition till ständiga 

förbättringar med utveckling av vårdkvalitet som mål.   

 

I digitaliseringssammanhang finns ett stort förtroende för medicinskteknisk apparatur (MT), 

men ett betydligt lägre förtroende för vårdens informationssystem. MT-utrustning omgärdas av 

tradition och regler för funktion och kontroll som är mer avancerade och mogna än motsvarande 

tradition och regler för informationssystem. För kvalitetsarbete använder kliniker i många fall 

hellre särskilda kvalitetsregister som är uppsatta i professionsstrukturer inom ett medicinskt 

område, än de mer generella informationssystem respektive vårdgivare anskaffat. Klinisk vård-

verksamhet bedrivs av landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare. Verksamheten 

                                                 
15 (Goldkuhl & Röstlinger, A., 1995) 
16 (Nordström, 2005) 
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är, oberoende vårdgivare, framförallt finansierar via skattemedel där olika metoder för ersätt-

ning används.  

 

Den primära variabeln för upplöjning och kontroll av vård är säkerheten för den enskilde pati-

enten. Ytterst har staten tillsynsansvar via IVO och andra tillsynsverktyg.  

 

Forskning karaktäriseras av rigorösa och specifika metoder med syfte att skapa ny kunskap eller 

att ifrågasätta och validera befintlig påstådd kunskap. Dessa metoder utgår från olika traditioner 

och valideras löpande parallellt med resultaten under forskningsprocessen. Kunskapen grundas 

teoretiskt och empiriskt och publiceras efter ett peer-reviewförfarande i det vetenskapliga sam-

hället. Detta ”Samhälle” utgörs av ett slags virtuellt kollegium av forskare och andra experter 

med dokumenterad kompetens och legitimitet inom ett visst medicinskt område. Det har under 

universitetets hela historia, och finns fortfarande, en spänning mellan det akademiska frihets-

begreppet och behovet att bidrag till samhällsnytta. 

 

Ansvar för forskning och dess genomförande finns hos universitet och högskolor, med kontroll 

och översyn från staten. Forskning finansieras antingen publikt, nästan alltid i konkurrens, via 

olika offentliga huvudmän, stiftelser och andra finansiärer, eller riktat vid uppdragsforskning 

direkt av uppdragsgivaren. Det finns få andra samhällsverksamheter som är så nära relaterad 

till ny kunskap som vården. För att stimulera utbyte mellan skapandet av ny kunskap och det 

behov kunskapen skall möta, är en stor del av vårdrelaterad forskning utvecklad och genomförd 

i ett nära sammanhang med vården. Som exempel kan nämnas att en stor del av Karolinska 

Institutets forskning är förlagd inom ramen för Karolinska Universitetssjukhuset. Som digitala 

källor används även i forskning kliniska kvalitetsregister, såväl som journalsystem och externa 

databaser.  

 

Forskning styrs och följs upp via etik, regler och metodologiska kvalitetsparametrar, dels av det 

berörda universitetet, av anslagsgivare och av staten. Vid forskning som involverar patienter 

ska alltid patientsäkerhet och etik vara överordnade särskild forskningshänsyn.  

 

Under senare tid har behovet och betydelsen av innovation som instrument och förutsättning 

vid ny- och nyttoskapande lyfts fram som viktigt även inom offentlig sektor. Det har dock visat 

sig svårt att frigöra begreppet innovation från begränsningen till att enbart gälla utveckling av 

nya produkter eller produkttillämpningar med ett kommersialiseringssyfte. Begreppet innovat-

ion i offentlig sektor betonar framförallt anpassning av service och processer till lokala och 

individuella behov, upprätthållande av service i relation till medborgares behov och förvänt-

ningar, samt ett sätt att hålla ner kostnader och öka effektivitet17. Vi definierar begreppet inno-

vation i offentlig sektor enligt följande:  

 

En innovation avser något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Innovation innebär ett 

nytt sätt att tänka om någonting som manifesterarat sig i något väsentligt nytt i ett samman-

hang. En innovation är implementerad och omsatt i praktiken och har tillfört ett ökat värde för 

någon.  

 

                                                 
17 (Mulgan & Albury, 2003) 



 

10 (32) 

 

 

Innovation finansernas via den kliniska verksamhetens finansiering alternativt via särskild fin-

nansering från källor på ett vis liknande finansiering av forskning. Uppdragsverksamhet med 

kopplad finansiering är en betydande del av innovationsverksamheten i vården. 

 

För att en klinisk verksamhet ska kunna vara effektiv och ha förutsättningar att utvecklas fodras 

en förmåga att inom ramen för en verksamhet kunna driva, inte bara vårdverksamhet vilken 

utvecklas via ständiga förbättringar i en basorganisation, utan också innovationsarbete. Forsk-

ning, vård och innovationsverksamhet, bör sålunda vara relaterade till varandra, och i många 

fall integrerad klinisk i verksamhet. Forskning kan sålunda bedrivas under en ”systerorganisat-

ions” huvudmannaskap, men innovation behöver vara en integrerad del i vårdens egen organi-

sation. I Figur 1 har vi relaterat verksamheterna till varandra.  

 

 
 

Figur 1. Klinisk verksamhet, innovation och forskning som interrelaterade verksamheter. 

Vår huvudpoäng är att vård, innovation och forskning i grunden är skilda verksamheter med 

olika syften, resultat (produkter och tjänster), metoder och finansiering. Detta, trots att det över-

gripande syftet, i vårdens fall nytta för patienten, kan vara gemensamt. Det är viktigt att varje 

av dessa verksamheter respekteras i sin särart i alla olika delar för att klinisk verksamhet, inno-

vation och forskning ska kunna samverka och fungera integrerat, med målet att optimalt kunna 

leverera mot det gemensamma övergripande målet. Vi kommer återkomma till detta i avsnittet 

om organisatorisk innovationsförmåga.  

4. Perspektivet informationssystem 

Under historiens gång har olika benämningar använts för den teknikrelaterade företeelse som 

vi i rapporten benämner informationssystem och digital plattform. Datorsystem, IT-system, in-

formationssystem och IT-artefakt är några exempel. Det innebär att den typ av innovation vi 

här fokuserar handlar om informationssystem, medan vi i språkbruket anpassar oss till att tala 

om digitalisering. Fördelen med digitaliseringsbegreppet är att det väl speglar den heterogenitet 

som finns i modern IT, men trots idog strävan från bl.a. informatiker under lång tid är det lätt 

att tekniska aspekter blir överbetonade18. Perspektivet vi anlägger är att det finns en teknisk bas, 

men innehåll och syfte går bortom de tekniska aspekterna, Figur 2 illustrerar informationssy-

stem i en klinisk kontext.  

 

 

                                                 
18 (Goldkuhl & Röstlinger, 2016) 
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Figur 2. Informationssystem i klinisk verksamhet. 

Hittills har informationssystem främst använts i klinisk verksamhet i syfte att hantera doku-

mentation och kommunikation. Nästa steg är använda informationssystem som bärare av kun-

skap, s.k. kliniska beslutsstöd som innehåller kunskapsgrund, regler och riktlinjer för medicinsk 

diagnostik och behandling. Dessa regler och riktlinjer populeras med patientdata och utgör ett 

stöd för klinikerna att fatta beslut19. För att ta näst steg i digitalisering och utveckling av kliniska 

beslutsstöd, behöver klinisk informatik bli delaktig i skapandeprocessen och lyftas fram som 

särskilt kunskapsområde. Vi har därför preciserat begreppet informationssystem till att inne-

hålla såväl kliniska processer, klinisk informatik som IT-system (Figur 3). Vi vill här betona att 

detta är en konceptualisering som syftar till att stärka den organisatoriska förmågan. I praktiken 

är såväl delar av den kliniska processen som informatiken redan inbyggd i systemen, graden 

varierar dock mellan olika system. Klinisk informatik handlar om att sätta informationen i cent-

rum, oavsett vilken tillämpning som informationssystemet avser. Centrala begrepp är ontolo-

gier, terminologier, begrepp, regler och relationer20. Utmaningen är att få till en gemensam be-

greppsanvändning och att få dem använda vid utveckling av informationssystem. Inom vården 

tenderar informatikfrågorna att bli en egen verksamhet som existerar relativt fritt från tillämp-

ningen. Det gäller därför att få klinisk informatik att bli en naturlig del av utvecklings- och 

förvaltningsprocesser hos vårdgivare21. Det finns ett 10-tal organisationer som arbetar med 

standardisering av klinisk informatik. 

 

 
 

Figur 3. Precisering av informationssystem (Källa: Nordström, et al, 2016). 

Centrala aktiviteter kopplade till befintliga informationssystem är utveckling och förvaltning, 

vilka båda är komplexa processer. I utvecklingsfasen (vilket ofta är en vidareutveckling av nå-

got befintligt) ska ett informationssystem analyseras, designas och konstrueras baserat på ett 

förändrat behov i en verksamhet. Det skall därefter testas och införas. Det finns många olika 

metoder för systemutveckling som numera ofta karaktäriseras av att vara agila (lättrörliga).  

                                                 
19 (Greenes, 2014) 
20 (Klein, 2016) 
21 (Nordström, et al., 2016) (Klein, 2016) 
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En känd utmaning inom offentlig verksamhet är att utveckling oftast sker med hjälp av anskaff-

ning, dvs. upphandling. Det innebär att systemutvecklingsaktiviteter blir invirade i en upphand-

lingsprocess som har svårt att tillgodose behovet av den successiva förfining som karaktäriserar 

all systemutveckling. När ett informationssystem är infört och i bruk vidtar en förvaltningsfas 

som handlar om att säkerställa stabilitet och viss vidareutveckling i en pågående verksamhet. 

Förvaltning innebär en hög grad av drift, underhåll samt stöd till användare. I Figur 4 finns 

ovanstående beskrivning illustrerad.    

 

 
 
Figur 4. Utveckling och förvaltning av informationssystem.  

5. Digital plattformsförmåga  

Dagens plattformsförmåga i landstingsägd vård består nästan uteslutande av upphandlade IT-

produkter som fyller avgränsade dokumentations- och kommunikationsbehov i kliniska proces-

ser. Sveriges samlade CIO:er i landstingsägd vård uppskattar dessa till cirka 12 500 totalt i hela 

landet. På Karolinska Universitetssjukhuset är motsvarande siffra cirka 25022. Vi ska här ta upp 

några problem som uppstår i kölvattnet av denna heterogena digitala miljö, och därefter visa 

hur Innovationslabbet adresserade dessa i arbetet med att skapa digital plattformsförmåga.  

 

Mot bakgrund av informationssystem som bärare av kunskap och verksamhetsspråk, som ofta 

divergerar mellan olika kliniska processer, kan en stor del av dagens problem härröras till inte-

roperabilitet. Dvs. olika system kan inte kommunicera med varandra, eftersom de har olika 

informationsmodeller och innehåller olika termer och begrepp. Denna problematik är på intet 

sätt unik för klinisk verksamhet, men har fått ökad uppmärksamhet under senare tid när digita-

lisering har tagit fart i klinisk verksamhet. I Innovationslabbet blev interoperabilitet en realitet 

i det första projektet som skulle genomföras. Det var ett Big Data-projekt där 500 parametrar 

från 5 källsystem över en tidsperiod på 8 år skulle föras över till en särskild ny integrations-

plattform. Med bas i den nya digitala integrationsplattformen skulle därefter prediktionsmo-

deller utvecklas. Det var det nya i tänkesättet. Verkligheten blev lite annorlunda. Överföringen 

av data gick att genomföra, tack vare kunniga och engagerade kliniska informatiker. De mo-

deller leverantören skapat förväntan kring gick inte att skapa, eftersom leverantören inte hade 

den djupa kliniska kunskap som fodrades. Inte heller fanns all nödvändig kunskap på kliniksi-

dan. Tack vare en engagerad kliniker kunde innovationsprojektet istället övergå i ett forsknings-

projekt med målet att generera den underliggande kunskap som fodras för att prediktionerna 

överhuvud taget skulle vara möjliga. Den valda frågeställningen behövde inte teknisk hjälp för 

                                                 
22 Siffran är hämtad från en kartläggning från 2013. 

Införa

Vidmakthållande
Vidareutveckling
Användarstöd
Drift & underhåll

Utveckla
Informationssystem

Förvalta
Informationssystem

Analys
Design
Konstruktion
Test

Behov i 
vården



 

13 (32) 

 

 

att skapa prediktionshjälpmedel, utan det fodrades istället ny medicinsk kunskap. Forsknings-

projektet fortgår fortfarande.  

 

Detta projekt är en bra illustration på hur ett projekt avseende digitalisering kan behöva metoder 

från forskning, vårdutveckling och/eller innovation, beroende på vilket perspektiv som anläggs. 

Ur ett tekniskt perspektiv var detta ett innovationsprojekt, medan det ur ett kliniskt perspektiv 

initialt förelåg ett forskningsbehov (jfr. Figur 1).   

 

Från utmanande principer till referensarkitektur 

Det är som sagt ett välkänt faktum inom IT-världen att lagen om offentlig upphandling (LoU), 

är problematisk när det gäller anskaffning av IT-system. Den bygger på antagandet att man 

måste veta, tämligen väl, vad man vill ha och specificera det i en kravspecifikation som ligger 

till grund för upphandlingen. Man har därefter begränsad möjlighet att föra dialog med poten-

tiella leverantörer. I och för sig är kravspecifikationer ett vedertaget instrument vid systemut-

veckling, men det är också ett känt faktum att kravspecifikationen förändras i takt med att man 

börjar designa och utveckla lösningen, varför så kallade agila metoder vunnit stort gehör under 

senare år. Det handlar alltså snarare om ett successivt förfiningsarbete, än att fixera en kravspe-

cifikation med krav som är stabila in i framtiden. Detta blir därmed en direkt konflikt mot lag-

stiftningen. Konsekvensen blir att både köpare och säljare har vant sig vid att 1. Köparen väljer 

vad de vill ha. 2. Köparen skriver kravspecifikationen så att det passar produktvalet. 3. Leve-

rantörerna har blivit experter på ”fylleri-övningen” svara på en kravspecifikation. Detta förfa-

rande, i kombination med en decentraliserad beslutsstruktur, har lett till att Sverige har cirka 

12 500 IT-system i vården. En möjlighet att upphandla något som ännu inte finns på marknaden, 

och på så sätt möjliggöra dialog med marknadens aktörer, är att använda innovationsupphand-

ling.  

 

I Innovationslabbets mest omfattande projekt, Capacity-programmet, användes innovations-

upphandlingsramverket för att starta en process med en helt annan utgångspunkt än den tradit-

ionella LoU-upphandlingen. Utgångspunkten var att marknadens aktörer är en kunskapsresurs 

avseende nya tekniska lösningar. Marknadskrafterna utmanades genom att konkurrens infördes 

som en parameter för att locka fram leverantörernas innovationskraft. Inledningsvis kartlades 

dagens problem och därefter framtidsvisioner och samhällsutmaningar. Därefter formulerades 

de fem första principerna för ett nytt informationssystem för perioperativ vård och intensivvård 

som presenteras i Tabell 1. Det fanns kunskap om att det finns sex aktörer på marknaden som 

levererade lösningar, men genom en RFI (Request for information) till marknaden med princi-

perna som beskrivs i Tabell 1, kunde programmet attrahera drygt 30-talet leverantörer.  

 
Tabell 1. Principer för hållbar digital plattformsförmåga från Capacity-programmet.  

Nr Princip Syfte 

1 Möjliggöra ekosy-

stem för innovation 

Förmågan att använda flera leverantörer över tid för skapandet 

av applikationer och gränssnitt mötandes nya uppkomna be-

hov. 

2 Kontroll på egna 

data 

Minska leverantörsberoende samt möjliggöra teknisk som af-
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Nr Princip Syfte 

färsmässig förmåga att ta till sig nya data över tid, som t ex ge-

nomdata. 

3 Överbrygga silos och 

möjliggöra nya vård-

flöden 

Förmågan att kunna skapa nya vårdflöden och processer utan 

avgörande beroende till och påverkan av lagring, logik och 

presentation. 

4 Skapa och behålla 

kunskap 

Separera kunskap från teknik, det vill säga möjliggöra långsik-

tighet i uppbyggnad och förädling av klinisk kunskap för mins-

kat leverantörsberoende och återanvändning av klinisk kun-

skap. 

5 Hållbarhet genom in-

formatiskt ägarskap 

Separeringen av informatik från teknik, det vill säga hållbarhet 

åstadkommen genom hur information representeras, lagras och 

utbyts i informationssystemet autonomt från IT-systemet.   

6 Affärsmodeller som 

möjliggör skalning 

Säkerställande av affärsmodeller som inte hindrar skalning 

 

Programmet genomförde cirka 30 leverantörsmöten med arkitekter och systemdesigners, vilket 

förutom dess primära syfte att undersöka marknadens förmåga att svara upp mot RFI:n, tjänade 

som prövning av principerna. Karaktäristiskt för en organisations informationssystem är att de 

ofta beskrivs som en lagrad arkitektur i olika skikt23. Diskussionerna handlade därför om hur 

leverantörernas arkitekturer (nu och i framtiden) kunde möta de principer programmet hade 

genererat (Tabell 1). Uttryckssättet för principerna förfinades kontinuerligt i samtalen med le-

verantörer och medlemmarna i Capacity-programmet. Sedermera tillkom även en sjätte princip: 

affärsmodeller som möjliggör skalning. Även i BIG-projektet identifierades befintliga affärs-

modeller som ett hinder i innovationsarbetet. Ytterligare en iakttagelse från Capacity-program-

met, är att marknaden för IT i vården, karaktäriseras av det som Ashkenas24 kallar konkonkur-

renskraftig förvirring. Det är ett tillstånd som innebär att leverantörerna samtidigt är konkur-

renter och samarbetspartners. Detta brukar karaktärisera en marknad som är stadd i förändring.  

 

För att utveckla kunskap på denna konkurrensutsatta arena vara Capacity-programmet tvungna 

att själva utforska om det som leverantörerna påstod faktiskt stämde. När det gäller digitali-

sering behöver ett öppet gränssnitt inte alls vara öppet på det sätt som utlovas, och följsamhet 

leder inte automatiskt till semantiskt interoperabilitet. Med talesättet ”djävulen bor i detaljer” 

och en vägran att ta till sig de enkla lösningarnas charm, inrättades därför en digital plattforms-

förmåga för prövning av leverantörernas utsagor. Följande fyra områden kom att få fokus; 

 

 Lagring av MT-data från olika medicinsk teknisk utrustning 

 Semantisk Interoperabilitet 

 Processorkestrering för kliniska processer 

 Utsugning av data för att skapa kliniska beslutsstöd 

 

                                                 
23 (Akenine, 2014) 
24 (Ashkenas, 1997) 
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Förutom Capacity-programmet har Innovationslabbet även adresserat frågan kring digital platt-

formsförmåga för säkra mobila devicer, vilket också inkluderat film som verktyg för kommu-

nikation. Totalt genomförde Innovationslabbet 13 mobilitetsprojekt. Av dessa var 9 projekt 

verksamhetsorienterade. Som exempel kan nämnas appar för barndiabetes, idiopatisk lung-

fibros och barncancer. I verksamhetsprojeten valdes en annan strategi; genom nätverkande och 

matchning med existerande leverantörer kunde projekten på kort tid ha en lösning framme. 

Mycket uppskattat av kliniker och forskare, men frågan om integration och semantisk intero-

perabilitet adresserades inte, på grund av bristande organisatorisk förmåga. Bidraget från dessa 

projekt var huvudsakligen att säkerställa att säkra mobila devicer får (via regelverk) och kan 

(genom digital plattformsförmåga) användas i kliniska processer. För att lyckas med detta kräv-

des flera tillämpningar och ett tryck från kliniker25.    

 

När det gäller digital plattformsförmåga är det vår slutsats att det är i det närmaste omöjligt att, 

via ett traditionellt kravspecificerande, beskriva framtidens vårdinformationssystem. Ett sådant 

arbetssätt kommer troligtvis, leda fram till digitala plattformar som inte är tillräckligt hållbara 

över tid. Vi argumenterar därmed för att de utmaningar vården ställs inför kommer att behöva 

adresseras på olika sätt både avseende kända och okända behov över tid. Därmed menar vi att 

begreppet hållbar är ett centralt begrepp rörande digital plattformsförmåga, och definierar be-

greppet enligt följande: Hållbar är den digitala plattformsförmåga med vilken en vårdgivare 

kan utveckla sin verksamhet i relation till ändrade interna och externa förutsättningar, över 

lång tid, utan dikterande beroenden till teknik och leverantörer.  

 

Utforskandet avseende digital plattformsförmåga resulterade i en referensarkitektur med funkt-

ioner som lagring, processorkestrering och semantisk konvertering, med en integrationsplatt-

form som basförmåga26. Slutsatsen från Capacity-programmet, inklusive utforskandet av refe-

rensarkitekturen, bekräftar Kleins resonemang om behovet att öka standardiseringen i vården, 

samt att vårdgivare själva måste ta ett ökat ansvar för den kliniska informatiken27.  

 

6. Organisatorisk innovationsförmåga 

Tredje vägen: Inifrån-och-in 

Vi har tidigare i rapporten varit inne på att produkttänkesättet är starkt inom både innovations-

området och i klinisk verksamhet. Det visar också en slututvärdering28 av den satsning på in-

novationsslussar som Vinnova gjort. Indelningen av innovationsprocesser i innovationsslus-

sarna är gjord utifrån att innovatören är en person anställd på sjukhuset eller ett företag som vill 

ha kontakt med sjukhuset; vilket ger följande modell över innovationsvägar: 

 

1. Inifrån-och-ut: Anställda i hälso- och sjukvården som vill utveckla sina idéer kommer-

siellt.  

                                                 
25 (Nordström, et al., 2016) 
26 (Kullberg & Lundkvist, 2016), källkod finns på https://github.com/orgs/sll-mdilab/dashboard 
27 (Klein, 2016) 
28 (Fröberg, et al., 2014) 

https://github.com/orgs/sll-mdilab/dashboard
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2. Utifrån-och-in: Aktiviteter för att assistera företag som vill komma i kontakt med 

hälso- och sjukvården för att utveckla sina produkter/tjänster.  

Som vi uppfattar det bygger den övervägande delen av dessa verksamheter på en produktlogik. 

Vi vill lyfta fram en tredje väg, med grund i servicelogik, som behöver stödjas för utveckling 

av digitala innovationer i vården – perspektivet inifrån-och-in. Vid analyser av projekten i In-

novationslabbet ser vi mönstret att detta visat sig vara den mest framkomliga vägen. Vi ser 

därför detta som en tredje väg:  

 

3. Inifrån-och-in: Kliniker eller forskare, med djup kunskap om sin verksamhet, vill ut-

veckla och förändra en vårdprocess till att ge ett högre värde för patienter och närstå-

ende.  

Istället för att direkt vända sig till marknaden finns en intern förmåga att hantera behoven (vilket 

i förlängningen kan betyda marknadskontakter). Inifrån-och-in processen får därmed inte ome-

delbart ett kommersiellt fokus. Ett sådant fokus medför lätt att verksamhetsutvecklingsambit-

ionen avstannar. Fokus är istället på nyttan och värdet som kan skapas för patient och medar-

betare. Arbetssättet i inifrån-och-in karaktäriseras av verksamhetsutveckling till skillnad mot 

kommersialisering. I en inifrån-och-in process är målgruppen medarbetare, patienter och/eller 

närstående. Inifrån-och-in processen handlar om verksamhetsutveckling med innovation som 

medel. Till förmån för patienter, vårdgivare, medborgare och samhälle. Det brukbara värdet 

kommer således manifestera sig, som i första hand, en reducerade kostnad i den egna resultat-

räkningen. Inte som en intäkt från kommersialisering och yttre försäljning, även om sådan kan 

ske i en förlängning. 

 

Vi definierade ovan att ett karaktärsdrag för innovation till att vara En innovation är implemen-

terad och omsatt i praktiken och har tillfört ett ökat värde för någon. Analys av Innovations-

labbets 25 berättelser visar att 15 av dessa beskriver leveranser av digitala innovationer, dvs 

uppfyller kravet på brukbart värde. Det finns olika variationer, men bruket är relaterat till det 

syfte respektive projekt haft. Fem projekt har avslutats eller avstannat på grund av förlorat en-

gagemang från klinker, forskare, innovatörer eller beslutsfattare. Ytterligare fyra projekt har 

avslutats eller avstannat på grund av problem med upphandling eller med integrationer. Ett 

projekt övergick i ett forskningsspår. Gemensam framgångsfaktor för skapandet av digitala in-

novationer är just engagemanget från kliniker, där dessa kommit till Innovationslabbet med en 

idé om förbättring av vård för ökad nytta för patienter.  

 

Studierna av innovationsprojekten i Innovationslabbet visar vidare att mängden idéer hos kli-

niker att hitta nya arbetssätt i kliniska processer och i patientmöten är stor. Mönstret i projekten 

visar en vilja att ”mejsla sig fram” trots att digital plattformsförmåga och organisatoriska struk-

turer ofta varit bristfälliga och utgjort ett hinder för ändamålet. När vi analyserar innovations-

berättelserna tycker vi därför att det är relevant att tala om begreppet ”vittring” som en betydel-

sefull komponent i innovationsarbetet. Det visades sig också att om kliniker eller forskares en-

gagemang faller, är risken betydande att innovationsprocessen avstannar. Vi har identifierat att 

behov i vården (mest frekvent), möjligheten till ny kunskap och ny teknik som bakomliggande 

orsak till att vittring uppstår, Figur 5.  
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Figur 5. Innovatören får vittring baserad på vårdbehov, kunskap eller teknik. 

Gemensamt för de projekt som avstannat är också avsaknaden av det vi benämner organisato-

risk innovationsförmåga. Det har helt enkelt blivit för krångligt att ta sig vidare. Bortpriorite-

rade integrationer, nya tidigare okända metoder och krånglig upphandlingsmetodik är exempel 

på att projekt avstannat. Vi fann vidare att kombinationen av digital plattformsförmåga (i vårt 

exempel Informatiklabbet) och organisatorisk innovationsförmåga (i vårt exempel Innovations-

labbet) var en avgörande framgångsfaktorer i de projekten som genererat nytta. Gemensamt för 

de projektresultat som kommit bruk är att aktiva kliniker och forskare varit delaktiga och tagit 

ansvar för den kliniska processen och den kliniska informatiken som illustrerades i  

Figur 3.  

Innovationsrymd 

Digitala innovationer är komplexa till sin karaktär och ofta överbetonas de tekniska aspekterna. 

Medarbetarna i Innovationslabbet vittnar om behovet av att verka för att flytta fokus från IT-

system till klinisk process och/eller klinisk informatik. Men det är svårt, ofta hamnar tekniken 

ändå i fokus. Närmare analys av projekten illustrerar tydligt att de flesta projekt är flerdimens-

ionella. Vår analys stödjer därför behovet av att använda begreppet ”innovationsrymd”29 vid 

beskrivning av digitala innovationer. I detta begrepp inkluderas flera dimensioner av egen-

skaper och nyttor i en bedömningsmetodik eller ett verktyg för att illustrera det kliniska inform-

ationssystemets dimensioner (Figur 126).  

                                                 
29 (Lagsten & Nordström, 2016) 
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Figur 6. Innovationsrymd. 

En innovation startar ofta med något nytt i tänkesättet, som sedan får konsekvenser för en kli-

nisk process, klinisk informatik och/eller ett IT-system. I Figur 7 har vi spänt upp innovations-

rymden för Katage, som avser nytt arbetssätt för hantering av urinvägskatetrar30. Som vi ser i 

figuren är det nya tänkesättet att patientens urinvägskatetrar ska hanteras i en sammanhållen 

process som följer patienten genom hela vårdepisoden. Istället för att som tidigare hanteras och 

dokumenterats separat av olika steg i vårdkedjan enligt rutinen i de olika processtegen som 

patienten passerar.  

Figur 7. Innovationsrymd för Katage. 

                                                 
30 Exemplet är hämtat från  (Lagsten & Nordström, 2016). 
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Det nya i den kliniska processen innebär att delar av processen digitaliseras. Information om 

typ av katetrar, förfarandet vid sättning, ev. infektioner mm. registreras och följs upp samman-

hållet i ett informationssystem. Ett nytt IT-system införs som en modul i journalsystemet med 

uppgift att hålla all information om patientens kateter. För att detta skall kunna ske behöver ny 

klinisk informatik utvecklas, såsom t.ex. nomenklatur för in- och utfarter. Det finns en stor 

potentiell nytta med att införa Katagesystemet. Genom den förbättrade kvaliteten i den kliniska 

processen och informationen kring denna kan patienten komma att löpa lägre risk för t.ex. 

missöden eller vårdrelaterade infektioner relaterade till katetrar och procedurer runt dessa. Så-

ledes ökar patientsäkerheten. Genom uppföljning av kateter- och patientdata får vårdgivaren 

ökade kunskaper som kan användas för att skapa bättre kvalitet i den kliniska processen. Genom 

att systemet kan ge en förbättring för en stor grupp patienter kan nytta för samhället i stort, 

såsom lägre andel vårdrelaterade infektioner, kortare vårdtider och minskad antibiotikaanvänd-

ning skapas.  

 

Innovationsrymden är prövad i gruppen av projektledare. Vi har använt innovationsrymdsana-

lyser för bedömning av nyhetsvärde och nytta i flera andra projekt. Modellen har visat sig vara 

användbar för att klargöra de olika dimensionerna av digitala innovationer samt konsekvenser 

för arbete i innovationsprojekt och vårdverksamhet. Behovet av organisatoriska strukturer för 

klinisk informatik lyfts fram. Modellen tydliggör också avsedda nyttor som kan utvärderas efter 

implementering. Utifrån vår prövning menar vi att innovationsrymd är en konceptuell modell 

för beskrivning och bedömning av digitala innovationer som är användbar i andra liknande 

projekt i vården där digital innovation står i centrum.  

 

Innovationsrymden kan användas praktisk i innovationsprojekt för att problematisera den cen-

trala karaktäristikan i en digital innovation. Innovationsrymden är också ett teoretiskt bidrag till 

kunskapsutveckling om kliniska digitala innovationers karaktär och kontext. I Figur 8 har vi 

därför kompletterat utveckling och förvaltning med fasen; kreera informationssystem.  

 

 
Figur 8. Kreera informationssystem i syfte att provtrycka en innovation. 

Innovationsarenor 

Redan i vår tidigare rapport redogjorde vi för tanken om den bi-modala modellen som går ut på 

att skilja mellan stabil och dynamisk förmåga, genom att tala om mode1 och mode2. Mode1 

avser strukturer, metoder och relationella mekanismer för stabilitet, och mode2 motsvarande 
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för dynamik. Mode2-strukturen arbetar nära den kliniska verksamheten med fokus på persona-

lens och patienternas behov av nyskapande. I L-ITG31 kunde vi visa att mode1-förmågan idag 

är mer IT-centrisk, och arbetar närmre den tekniska dimensionen av informationssystemen och 

har karaktären av traditionell systemförvaltning. Genom att särskilja de två domänerna har In-

novationslabbet strävat efter att skapa organisatoriskt stöd för dynamisk förmåga. I innovat-

ionsberättelserna ser vi ett tydligt mönster att tänkande, strukturer och metoder i förändringsar-

betet skiljer sig från tänkande, strukturer och metoder i det stabila arbetet. Mode2 handlar om 

dynamik och nyskapande och vi likställer därmed mode2 med innovationsförmåga. I innovat-

ionsberättelserna finns det också inslag av konflikt mellan bevarande och nyskapande. I Figur 

9 har vi positionerat mode1 och mode2 i relation till vår inledande beskrivande figur av relat-

ionen mellan klinisk verksamhet, innovation och forskning.  

 

 
 
Figur 9. Bi-modalitet positionerad till verksamhetstyper. 

Analysen av projekten i Innovationslabbet stärker resonemanget om innovationsförmåga i en-

lighet med idén om att en organisation behöver vara ambidextriös32 (tvehänt) för att klara sin 

uppgift. Vid sidan av Karolinska Universitetssjukhusets linjeorganisation har Innovations-

labbet, tillsammans med Karolinska Institutet och andra SLL aktörer, utgjort en mode2-förmåga 

för nyskapande. Även den nya samverkansmodell kring behandling av Hepatit C som drivits 

inom en klinik på Karolinska33, har utgjort en mode2-förmåga. Dessa två exempel visar att 

mode2-förmåga kan organiseras på olika nivåer i en organisation. Innovationslabbet hade en 

virtuell programorganisation34, medan Hepatit C-projektet utgjorde en samverkansmodell med 

Triple Helix uppsättning utgående från en klinik. Strukturen kan jämföras med en projektorga-

nisation, men saknar projektets temporära dimension. En innovationsarena kan, men behöver 

inte vara tidsbegränsad. Analysen av dessa exempel pekar på att det är relevant att tala om 

mode2-förmåga som linjeorganisatoriskt övergripande innovationsarenor. Med arena avses en 

mötesplats där aktörer agerar enligt giva spelregler35. Mode2 kan därmed vara programorgani-

sationer, projektorganisationer eller samverkansorganisationer (t.ex. pm3-organisering). I  

Figur 10 illustrerar vi resonemanget kring mode1 och mode2 och positionerar innovationsarena 

som en mode2-struktur.  

                                                 
31 (Nordström, et al., 2016) 
32 (Reilly & Tushman, 2013) 
33 (Öhrn, 2017) 
34 (Nordström, 2016) 
35 (Andersson, 1998) 
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Figur 10. Principen för mode1 och mode2. 

Utmaningen för en innovationsarena kommer variera över tid, och den kan också vara temporär 

beroende på syfte och mål. Det är kombinationen av digital plattformsförmåga och organisato-

risk innovationsförmåga som har varit förutsättningar för de projekt som varit framgångsrika i 

Innovationslabbet. Den digitala plattformsförmågan etablerades i Innovationslabbet och blev 

också känd hos klinikerna. Genom att skilja på mode1 och mode2 i det organisatoriska arbetet 

kunde respektive domän renodla och optimera vederbörliga förmågor. Det ger också tydlighet 

inåt och utåt och underlättar vad gället skapandet av ömsesidig respekt för respektive uppdrag. 

 

Den bi-modala modellen tar inte utgångspunkt i arbetet med digitala innovationer, utan tjänar 

här som syfte till att illustrera behovet av mode2-dynamik. Syftet är att öka kvalitet och effek-

tivitet i de kliniska processerna. Kvaliteten och värde av vården för patienter och närstående. 

Därför krävs alltså en stark integrering och samverkan mellan det kliniska arbetet och arbetet 

med digitala innovationer. 

 

I grunden håller vi med Klein som menar att ”det ska vara lätt att göra rätt” (s.2). Med detta 

menar han att vården behöver digital plattformsförmåga så att kliniker, med egen expertis, ska 

utveckla och förvalta beslutsstöd på basen av evidens och ny kunskap. Han betonar särskilt 

vikten av standardisering för att göra detta möjligt. Det är så vi uppfattar Intermountains mo-

dell36. När deras modell bedöms skall dock beaktas att de har arbetat systematiskt med klinisk 

informatik i över 20 år. I Sverige har vi istället köpt färdiga IT-produkter med inbyggd diver-

gerande informatik. Söderström37 menar till och med att vården är särskilt illa utsatt beroende 

på mängden och heterogeniteten av de informationssystem, och därmed informatik, som an-

vänds bredvid varandra. Vi vill därför argumentera för att vårdgivare bör bidra till att skapa 

innovationsarenor, som ges legitimitet som nyskapare och till nyskapande. Det bör göras i sam-

verkan med andra vårdgivare, akademi och näringsliv (Triple Helix). Det är rimligt att anta att 

universitetssjukhusen, med dess starka inslag av forskning, är särskilt skickade att etablera mer 

omfattande innovationsarenor. Våra studier visar att innovationsarenor kan etableras på olika 

                                                 
36 (Sveriges Kommuner och Landststing, 2014) 
37 (Söderström, 2015) 
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nivåer i, eller mellan, organisationer. Nyckelorden är snarare förmåga och legitimitet, än orga-

nisatorisk struktur. Innovationsarenor som tillskrivs legitimitet kan vara ett sätt att ta sig mot 

Intermountains modell, men givet dagens situation är det en lång väg att vandra. 

 

Den övergripande styrningsmetoden i Innovationslabbet har varit professionsstyrning tillsam-

mans med semistrukturerad portföljstyrning. Det innebär att projekten har bemannats utifrån 

tanken om professionslogiker38 med fokus på kompletterande professionskunskaper. Kliniker, 

forskare, systemutvecklare39, informatiker, projektledare och jurister har varit representerade. 

Även patienter och närstående har deltagit i projekt. De allra flesta som deltagit i Innovations-

labbets projekt har inte haft sin organisatoriska placering i Innovationslabbet utan deltagit i 

projekten utifrån andra organisatoriska förutsättningar. Portföljstyrningen har inneburit att In-

novationslabbet har koordinerat innovationsprojekt, men på ett tämligen semi-strukturerat sätt. 

Veckomöten, Excel-listor och gemensam lagringsyta har använts i koordinationen. Denna styr-

form har bidragit till en stark progress i projekten. Samtliga involverade professioner är exem-

pel på det som brukar benämnas som starka professioner. En stark profession karaktäriseras 

bl.a. av en gemensam akademisk kunskapsgrund, värdegrund och ett kritiskt och förnuftsmäss-

igt förhållningssätt till verkligheten40. Analysen visar att styrmodellen varit stöd till progress i 

projekten genom att projektledarna har lyckats bibehålla en balans mellan dessa starka profess-

ioner, vilket är en utmaning i sig. Kritiska framgångsfaktorer var god organisering, och en re-

spekt och förståelse för varandras professionslogiker.  

 

Ledarskapet och styrningen på studerade innovationsarenor har i stor utsträckning handlat om 

att ge innovationsarbetet legitimitet och en strävan att tillföra resurser och kompetenser utifrån 

varje projekts behov. Denna typ av styrning har historiskt också präglat vårdverksamhet41, även 

om det idag finns strömningar mot en starkare förvaltningsstyrning i en strävan mot ökad kon-

troll av vården.  

 

Innovationslabbet hade redan inledningsvis en Triple Helix ansats42 som sedermera också blev 

en uttalad strategi43. Redan 2000 föreslog Etzkowitz och Leydesdorff44 Triple Helix modellen 

som samverkansmodell för innovation. Istället för att innovation skall vara en enskild organi-

sations angelägenhet (präglat av ett produktperspektiv), skall samverkan organiseras mellan 

offentlig verksamhet, akademi och industri. I Innovationslabbet har Triple Helix prövats i prak-

tiken. Redan i första projektet uppstod problem mellan de olika aktörernas värden och mål. I 

nästan alla projekt, förutom ett fåtal av ren infrastrukturell karaktär, har Triple Helix varit nor-

men. Resultatet visar att arbete i Triple Helix samverkan är lättare sagt än gjort, i en verksamhet 

vars tradition är IT-utveckling med hjälp av LoU upphandling. Traditionellt genomförs all ut-

veckling inom IT-området med leverantörer som utförare och verksamheten som betalare. Det 

visade sig att ett förhandlingsmode uppstår utgående från de traditionella rollerna, också när 

ansatsen är trippel helix. BIG–projektet exemplifierar detta (se nedan). Men det finns också 

                                                 
38 (Offenbeek, et al., 2013), (Hultin & Mähring, M., 2014) 
39 Här använder vi systemutvecklare som benämning på ett antal roller som är relaterade till systemutveckling.  
40 (Hagström & Söderström, M., 2010) 
41 (Bohmer, 2009) 
42 (Karolinska Universitetssjukhuset, 2013) 
43 (Nordström, 2016) 
44 (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) 
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exempel på lyckad Triple Helix. En Proof of Concept (PoC) på en standard under utveckling, 

CDS-hooks, genomfördes45. I projektet lades stor vikt på att definiera det gemensamma målet 

med projektet. Det var tidskrävande, men när projektet väl var igång, fungerade samarbetet 

mycket bra och såväl Innovationslabbet som IT-leverantören fick det resultat som specificerats 

i den gemensamma målbilden. Vid den avslutande workshopen bestämde sig också utvecklarna 

från respektive organisation att författa en gemensam vetenskaplig artikel om CDS-hooks. Re-

sultatet visar att Triple Helix kan fungera, men det kräver gemensamma mål, och ett samarbete 

bortom den traditionella förhandlingen. Erfarenheterna visar också på betydelsen att genomföra 

en noggrann organisering, behovsbeskrivning och överenskommelse om mål och ägande av ev. 

resultat och resurssättning innan projektet påbörjas. Långsamhet i början ger förutsättningar för 

vinna-vinna resultat och högre hastighet i projektet på slutet. 

 

   
 
Figur 11. Triple Helix i CDS-Hooks-projektet. 

Innovationsförvaltning 

I forskningsprojektet BIG har vi studerat övergången av innovationen från innovationsarena in 

i förvaltningsstyrning. Studieobjektet har varit en digital plattform för att skapa kliniska be-

slutsstöd och en grund för benchmarking mellan olika utförare av behandlingsresultaten vid 

olika diagnoser. En Triple Helix-baserad mode2-struktur har utvecklat den digitala plattformen, 

och designat en tillämpning i form av ett beslutstöd för förebyggande av stroke. När den digitala 

plattformen, inkl. tillämpningen för Stroke ska sättas i bruk, och därmed flyttas från innovation 

i mode2- till mode1-förmåga (förvaltningsstyrning) uppstod ett tidigare ej förstått och inte de-

finierat kunskapsbehov kring den kliniska informatiken. Kärnfrågan handlade om vem som ska 

både skapa och ansvara för underhållet av den kliniska informatiken – vårdgivaren eller leve-

rantören? Frågeställningen illustreras i Figur 12.    

 

 
 
Figur 12. Vem ansvarar för den kliniska informatiken? 

BIG adresserade det ställningstagande som Capacity-programmet adresserat i princip nummer 

5: ”Hållbarhet genom informatiskt ägarskap” (Tabell 1). Samma frågeställning som Klein tar 

upp genom att säga ”det ska vara lätt att göra rätt” (s.2), och är grunden till varför Söderström 

                                                 
45 (Kullberg, 2017) 
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menar att vårdens digitala miljö kanske är värst utsatt av alla genom den extrema mångfalden 

och bristen på användarvänlighet46. När frågan skulle lösas ut i samtal mellan aktuella regioner 

och IT-leverantören uppstod en segdragen kamp, av samma slag som tidigare principiellt be-

skrivits av Greens47. Istället för att diskutera ansvaret för den kliniska informatiken uppstod en 

förhandling om kvaliteten, vad denna egentligen skulle kosta, och vad som ingick i det man 

redan som kund betalt för i den digitala plattformen (inkl. Stroketillämpning och benchmar-

king). Det stod också klart att leverantören ännu inte fastställt någon affärsmodell för utveckling 

av vidare beslutsstöd, vilket skapade osäkerhet hos vårdgivarna. 

 

Genom att genomföra en holistisk konceptualisering kunde vi definiera vilka områden som en 

förvaltning skulle behöva ta ansvar för. Genom kunskap från L-ITG studien, kunde vi också 

identifiera att det hos vårdgivarna saknades organisatoriska strukturer för att ta emot den digi-

tala innovationen. Problemet fick mer djupgående dignitet än vad som vanligen ses vid över-

gången från projekt till förvaltning48, eftersom den krävde en mer dynamisk förmåga hos mot-

tagarna än den traditionella systemförvaltningen. Det nya i tänkesättet, kärnan i innovationen 

och nyttan, riskerade att gå förlorat om den digitala innovationen överlämnades till befintlig 

mode1-förvaltning. Detta kunde illustreras med hjälp av metoden Innovationsrymden. Den be-

fintliga förvaltningen saknade dessutom strukturer för att specifikt hantera Stroke-tillämp-

ningen.  

 

Parallellt med BIG-projektet stod det också klart att Innovationslabbets arbete med mobilitet 

hade ”fastnat” på samma sätt i övergången mellan innovationsarena och mode1-förvaltning. 

Baserat på BIG, L-ITG och Innovationsberättelserna genererade vi ett antal principer för han-

tering av digitala innovationer vilka ännu inte nått en sådan mognadsgrad att de kan övergå från 

innovationsarenan (mode2) till den stabila förvaltningsstyrningen (mode1). Principerna fick be-

nämningen innovationsförvaltning, för dess karaktär av brygga mellan innovationsarena 

(mode2) och förvaltningsstyrning (mode1).  

 

I Figur 13 illustreras innovationsförvaltning som brygga mellan en innovationsarena och för-

valtningsstyrning i en kontext av kliniska beslutsstöd, där klinisk kunskap och data görs till-

gänglig på en innovationsarena i syfte att skapa kliniska beslutsstöd. I Tabell 2 sammanfattas 

principerna för innovationsförvaltning.49   

 

                                                 
46 (Söderström, 2015) 
47 (Greenes, 2014) 
48 (Hammar, 2011) 
49 Rapport om Innovationsförvaltning är underframställan. Förväntad publicering januari 2017.  
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Figur 13. Innovationsförvaltning som brygga mellan mode2 och mode1. 

 
Tabell 2. Principer för Innovationsförvaltning. 

Nr.  Princip Innebörd 

1 Triple Helix 

 

Det som idag präglas av ett kund-leverantörsförhållande, bör 

ersättas av Triple Helix samverkan med gemensamma avtalade 

mål, vilket kräver nya affärsmodeller och en utvecklingsorien-

terad samverkan. I Triple Helix samorganiseras vård, akademi 

och industri. Det handlar alltså om att lära sig umgås på ett 

nytt sätt och lämna de invanda kund-leverantörsrollerna (krä-

ver träning och tillit). 

2 Kunskapsutbyte 

och fördelning av 

arbete 

Samverkan i Triple Helix bör vara baserad på kunskapsutbyte 

(lärande organisation) och fördelning av arbete, snarare än in-

köp av IT-produkter. Kräver nya affärsmodeller och samarbete 

mellan vårdprofessioner.  

3 Dynamisk förmåga 

 

Innovationsförvaltningen bör präglas av dynamisk förmåga, 

för att möjliggöra utveckling av beslutsstöd för flera vårdgre-

nar. Regioner har idag en stabil förmåga som är mycket viktigt 

men det måste tillföras även en dynamisk förmåga, som sätts 

upp tillsammans med valda leverantörer i partnerskap.    

4 Ägarskap klinisk 

Informatik 

 

Ett tydligt utpekat ansvar för klinisk informatik måste tillföras 

Innovationsförvaltningen, eftersom den är central i kliniska be-

slutsstöd som integrerar data från olika källor. Centralt inom 

kunskapsområdet är kunskaper kring ontologier, informations-

modeller och modellering/konfigurering av medicinska regler.  

5 Professionsstruk-

turer 

 

Ansvaret för de enskilda beslutsstöden (typ StrokePrevention) 

bör följa professionsstrukturer (det osynliga kollegiet mellan 

kliniker och forskare), snarare än organisatoriska strukturer. 

Utförandet av förvaltning av de enskilda beslutsstöden kan 

dock ha olika organisering, detta måste avgöras från fall till 

fall, p.g.a. professionsstrukturernas olika utseende.  

Förvaltningsstyrning
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Innovations-
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Nr.  Princip Innebörd 

6 Aktiva kliniker och 

forskare 

 

Oavsett vem som gör vad, så måste förvaltning av kliniska be-

slutsstöd samorganisera aktiva kliniker och forskare eftersom 

idén med ett kliniskt beslutsstöd är bärare av ny kunskap.  

 

Principerna för innovationsförvaltning är viktig för fungerande bi-modalitet. När professions-

aktörer på en innovationsarena har löst ett behov, kommer det behövas ett strukturerat arbetssätt 

för att föra tillbaka detta till mode1. Detta blir extra viktigt i ett digitaliseringssammanhang, 

men torde äga generell giltighet för annat innovationsarbete i vården. Om lösningarna inte åter-

förs till mode1, utan blir kvar på innovationsarenan, riskerar följande att hända: 1.) Digitali-

serings- och innovationseffekter går förlorade eftersom innovationsarenor skall karaktäriseras 

av att vara lösnings- och prövningsarenor och skall inte ha vare sig kapacitet eller förmåga att 

stödja skalning och produktion (se Figur 10), 2.) Innovationsarenan skulle snart vara överhopad 

av vidmakthållande (förvaltning), och därmed mista den dynamiska förmågan50. Med detta re-

sonemang vill vi särskilt betona att innovationsarenor inte utgör ny mode1-struktur, utan när ett 

problem eller behov är löst, ska lösningen sedan föras tillbaka till mode1 med hjälp av princi-

perna om innovationsförvaltning.  

Metoder för innovation 

Innovation är ett kunskapsområde med olika perspektiv, här begränsar vi oss till de metoder 

som använts i Innovationslabbet. Vi börjar med att sammanfatta innovationsprocessen, med det 

verksamhetsutvecklingsperspektiv vi anlagt, genom att sätt ihop innovationsprocessen till en 

helhet i Figur 14. Från vittring till förvaltning.  

 

 
 

Figur 14. Innovationsprocessen med verksamhetsutvecklingsperspektiv, från vittring till förvaltning.  

Metoder som använts av professionsföreträdarna som arbetat i labbet är; riktlinjer för vård, agila 

systemutvecklingsmetoder, projektstyrningsmetoder och avtals- och upphandlingsmetodik 

samt forskningsmetodik. Men även nätverkande och matchning har varit centrala arbetssätt och 

framgångsfaktorer i Innovationslabbet. Crowdsourcing har använts i något fall och dessutom 

har tre forskningsansökningar genomförts i syfte att tillföra extern finansiering.  

 

                                                 
50 Liknande resonemang finns i (Nordström & Welander, 2007), under benämningen utveckling och förvaltning 

Provtrycka InföraKreera Utveckla Förvalta

Vittring

Ny

kunskap

Ny teknik

Behov i 

vården
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I Capacity-programmet som beskrivs ovan användes innovationsupphandling som metod, och 

där var strategin snarare att använda konkurrens som medel. Men det resulterade också i god 

Triple Helix samverkan eftersom konkurrens öppnade dörrarna till näringslivets innovations-

arenor, och Capacity-programmets medlemmar fick tillgång till näringslivets främsta strateger 

och forskare inom området.  

7. Slutsatser  

Huvudfrågeställningen i rapporten handlar om hur innovation kan användas som instrument i 

vårdens transformation. Resultatet från studien visar att innovation är tillämpligt som instru-

ment för vårdens transformation. I rapporten betonas att digital plattformsförmåga och organi-

satorisk innovationsförmåga måste integreras, för att uppnå klinisk digitaliseringsförmåga. 

Våra studier och erfarenheter visar att, visst behövs nya digitala plattformar för att möta fram-

tidens utmaningar, men det är minst lika viktigt att skapa en organisatorisk innovationsförmåga 

som kan hantera förändring i klinisk verksamhet när nya digitala verktyg ska utvecklas och 

implementeras. Därmed betraktar vi digital plattformsförmåga och organisatorisk innovations-

förmåga som två sidor av samma mynt, som måste säkerställas för att digitalisering, bortom 

dokumentation och kommunikation, ska bli verklighet.  

 

När det gäller digital plattformsförmåga är hållbarhet ett centralt begrepp. Vi har argumenterat 

för att verksamhetsutveckling bör vara perspektivet, och att inlåsningar i tröga affärsmodeller 

bör överkommas. Vårdverksamhet är rörlig till sin karaktär, med ständigt tillskott av ny kun-

skap. Vem som ska göra vad, i relationen vårdgivare – leverantör är ännu för tidigt att uttala sig 

om. Troligt är att det kan variera mellan olika kliniska områden och mellan olika vårdgivare 

utifrån aktuella behov. Vi har också utforskat en digital plattformsförmåga, beskriven i form av 

en referensarkitektur, som bör kunna hantera processorkestrering, semantikkonvertering, 

MT/IT-integration samt förmågan att suga ut data från olika källsystem i syfte att skapa kliniska 

beslutsstöd.  

 

När det gäller strukturer för innovation, har vi argumenterat för innovationsarenor där legiti-

mitet är ett centralt begrepp. Om innovation ska användas som metod för vårdens transformat-

ion måste innovation göras legitimt. Annars kommer lösningarna vara baserade på ständiga 

”work-arounds”, vilket bara ökar komplexiteten på totalen. Vårt förslag att göra övergången 

från innovationsarenor till förvaltningsstyrning är att tillämpa genererade principer för innovat-

ionsförvaltning. Gemensamt för både innovationsarenor och innovationsförvaltning är en pro-

fessionsstyrning där aktiva kliniker och systemutvecklare interagerar, med syfte att nyskapa. 

Ett nyskapande kan aldrig kontrolleras på samma sätt som förvaltning av det befintliga, utan 

det är mötet mellan olika professioner som kan skapa innovationer. Vi föreslår vidare att inno-

vationsförvaltning bör följa vårdprofessionsstrukturer snarare än organisatoriska strukturer. Vi 

vill även lyfta fram Triple Helix som samarbetsform, men betona vikten av ett gemensamt mål 

för att undvika konflikter i mål och värden.   

 

När det gäller metoder vill vi särskilt lyfta fram alternativa metoder som innovationsupphand-

ling, PoC:ar, nätverkande, matchning och crowdsourcing. Studierna av innovationsberättel-

serna visar att nya metoder är användbara i vårdens digitaliseringsarbete. Det är till och med 

troligt att det är nödvändigt att använda alternativa metoder. Problem kan inte lösas med hjälp 

av samma tänkesätt som skapat dem. Det krävs nya sätt att tänka för att lösa de problem vi 
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skapat med det gamla sättet att tänka51. Ett kunskapsbidrag från studien är metoden för inno-

vationsrymd, som på ett enkelt, men ändå kraftfullt sätt kan ”spänna upp” det flerdimensionella 

i digitala innovationer med fokus på värde.  

  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram de relationella mekanismer vi tror är nödvändiga för att 

skapa innovation. Det är lätt att tekniken hamnar i fokus i digitaliseringssammanhang, men vi 

vill betona att det faktiskt är människor som agerar på innovationsarenor. Med en ömsesidig 

respekt för profession och uppdrag, inte minst genom att fokusera ett gemensamt mål, är det 

möjligt att bedriva innovation i gränslandet vård-teknik, befintligt-nytt och kund-leverantör. 

Genom att skapa innovationsarenor där människor kan samverkar i syfte att nyskapa, har vi 

sett detta hända i praktiken, men vi har också sett hur sårbara dessa innovationsarenor är när 

förvaltningsstyrning blir det förhärskande paradigmet.  

 

 

 

 

  

                                                 
51 Einstein tillskrivs detta talesätt.  
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Bilaga 1. Rapportstruktur ITH-projektet, slutrapport Vinnova 2016 

 

Nr Benämning K1509-2013 Målgrupp Karaktär 

1 Klinisk Digital Innovation: Principer 

och språkbruk för klinisk digitalise-

ringsförmåga 

Beslutsfattare hos vård-

givare som har ansvar 

för informationssystem 

och innovation. 

Populärvetenskaplig 

forskningsrapport 

2 Klinisk Digital Innovation: Berättel-

sen om innovationslabbet för eHälsa 

Vinnova, praktiker som 

har i uppdrag att starta 

en mode2-förmåga 

Rapport 

3 Klinisk Digital Innovation: från pro-

dukt, via informationssystem, till in-

novationsrymd 

Forskare och metodin-

tresserade praktiker. 

Forskningsrapport 

4 Klinisk Digital Innovation: Referen-

sarkitektur 

Arkitekter och system-

utvecklare 

Mjukvarubeskriv-

ning 

5 Klinisk Digital Innovation: 

Källkod - Informatiklabbet 

Arkitekter och system-

utvecklare 

Källkod 

 

 


