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Sammanfattning 

Östergötland är inte någon traditionell Life Science-nod i Sverige, men beslu-
tade våren 2017 att undersöka möjligheterna att finna en position baserat på 
erkänd kunskapsbas kring mötet människa – teknik. En förstudie initierades 
med Region Direktören som beställare och uppdraget innebar att kartlägga, 
analysera och ge förslag till hur en Life Science-satsning skulle kunna vara 
genomförbar i Östergötland. Triple Helix-modellen, det vill säga samhandling 
mellan offentlig sektor, universitet och näringsliv är den anmodade modellen 
för Life Science-satsningar i Sverige. Den tidigare Life Science-satsningen i 
Östergötland hade fallit på grund av obalans i styrka hos Triple Helixens ingå-
ende parter. 

Ett lyckat Triple Helix-initiativ i Östergötland, som även fått internatio-
nell genomslagskraft är CMIV, där radiologin är världskänt genom samarbetet 
mellan RÖ, LiU och Sectra. Detta initiativ är ett exempel på Triple Helix-
samhandling som gett resultat för alla ingående parter. Runt CMIV kan såväl 
samhällsnytta som patientnytta och tillväxt tydligt identifieras. Ytterligare ett 
exempel som lyftes fram i direktivet är utveckling av kliniska beslutsstöd för 
användning i klinisk verksamhet och vidare forskning på kliniska data. 

För att få en rik bild av CMIV, och andra initiativ kring Life Science i Öst-
ergötland, har arbetsgruppen använt sig av berättarteknik och på djupet stude-
rat fem fall inom Life Science-området. Analys av dessa fall har sedan jämförts 
med erfarenheter av Life Science från andra regioner och ett förslag till lösning 
har successivt växt fram i diskussioner med arbetsgruppen och den taktiska 
styrgruppen. Triple Helix-samhandling är tämligen utmanande i praktiken då 
de olika aktörerna i vård, forskning- och näringsliv måste samhandla för att 
uppnå ett gemensamt mål. Berättelserna vittnar om att det krävs vilja, mod 
och förmåga att korsa såväl ämnes- som organisatoriska gränser. Slutsatsen är 
därför att det finns behov av att träna denna förmåga, men också att skapa en 
”en väg in” där möten kan uppstå för att identifiera, matcha och förfina initia-
tiv som kan lösas med hjälp av Triple Helix-samhandling. 

Förstudien visar att det finns goda förutsättningar att genomföra en Life 
Science-satsning i Östergötland. Ett flerfakultetsuniversitet samt ett kom-
plett sjukvårdssystem ger den mylla av kunskap, problem/behov samt kritiska 
massa som visat sig krävas för den här typen av satsningar. Att begränsa den 
möjligheten till enbart vidareutveckling av CMIV och byggandet av kliniska 
beslutsstöd vore dock inte att göra möjligheterna rättvisa. Istället föreslås två 
interrelaterade verksamheter vars huvuduppdrag är att facilitera och stödja 
innovation och utveckling inom Life Science-sektorn i Östergötland; Triple 
Helix-Labb och Triple Helix-Akademi. I Triple Helix-Labbet kan problem/
behov och lösningar mötas, matchas och förfinas i en vägledningsprocess som 
kan leda till såväl ökad patientnytta som ökad tillväxt i Östergötland. I Triple 
Helix-Akademin stärks förmågan till samhandling i Triple Helix för att över-



bygga kunskap, förståelse och respekt för de värdesystem som korsas. Genom dessa 
interorganisatoriska strukturer finns förutsättningar att adressera vårdens problem, 
samtidigt som dessa kan agera tillväxtmotor i Östergötland. I förstudien identifieras 
fyra olika växtvägar som kan stimuleras via ovan nämna strukturer. 

För att få utväxling av ovanstående förslag behöver strukturer med närliggande och 
överlappande uppdrag ses över och ersättas/integreras i Triple Helix-Labbet. Detta 
arbete är påbörjat i förstudien, men behöver förfinas i det etableringsuppdrag som 
är nästa steg för att kraftsamla kring Life Science i Östergötland. En Life Science-
satsning är en långsiktig handling och kräver en politisk överenskommelse för att bli 
hållbar över tid. Därför ses detta som en förutsättning för att starta det etableringspro-
jekt som föreslås i föreliggande rapport.

Den här förstudien handlar om Östergötland. Redan idag finns dock etablerade 
samarbeten med Sydöstra sjukvårdsregionen men även nationellt och internationellt. 
Östergötland är därmed en nod i flera större nav, beroende på vilket perspektiv som 
antas. Nodtänkandet är en av förstudiens viktigaste grundpelare, men samtidigt måste 
förändringsarbetet starta hos var och en av de ingående parterna i en Life Science-
satsning och därmed adresserar förstudien främst samhandling mellan de parter som 
utgör själva hjärtat i satsningen; RÖ och LiU. 

Den största risken för att en Life Science-satsning ska fallera även denna gång är att 
den politiska överenskommelsen uteblir, eller att RÖ och LiU stannar i sina invanda 
samverkanspositioner, och därmed inte antar samhällsutmaningen om ökad patient-
nytta och ökad tillväxt. 
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Inledning
Johan Permert och Malin Nordström

Näringsdepartement fick 2015 i uppdrag att studera vilka utmaningar och behov som 
finns inom de medicinska kunskapsområdena i landet och släpper sedan dess årliga 
lägesrapporter. I den senaste rapporten från 2017 framgår att det finns en stor kompe-
tens i landet inom sjukvårdsrelaterade områden, men att konkurrensen från omvärl-
den är hård. Sverige har en unik position genom att både ha en hög kunskapsnivå och 
stark forskning inom sjukvård, men för att öka konkurrenskraften och främja innova-
tion behövs en starkare dialog och högre samverkansgrad mellan vårdaktörer, univer-
sitet och näringsliv. Modellen för samverkan benämns Triple Helix, och betraktas i 
dessa sammanhang ofta som en framgångsfaktor. Triple Helix-modellen är en samar-
betsmodell mellan offentlig sektor, universitet och näringsliv i syfte att lösa samhälls-
utmaningar. Modellen har sitt ursprung från Stanford University och kompletterar 
den linjära modell som hittills använts för att utveckla vården. 

Att vården står inför stora utmaningar i form av att vi blir äldre och äldre och fler 
och fler är ingen nyhet. Många söker därför efter modeller att hantera denna utma-
ning. Priset för att inte hitta nya arbetssätt är högt och därför är nya initiativ välkom-
na. Life science utgör därmed den sektor som förväntas förbättra kvaliteten i vården, 
samtidigt som vården kan fungera som en tillväxtmotor. Life science, eller livsveten-
skaperna som vi skulle säga på svenska, handlar om att förbättra liv med bas i olika 
ämnesområden. Traditionellt är läkemedel, medicinteknik och bioteknik starka life 
science-områden, men nu är tekniken på väg in i life science på bredare front, inte 
minst inom eHälsa. Östergötland är inte ett traditionellt life science-fäste, men har 
sina styrkeområden i mötet mellan människa och teknik och har därmed goda förut-
sättningar för att bli en betydande region inom life science-sektorn. 

Framtidens life science kommer att präglas av en korsbefruktning av olika ämnes-
områden ur ett vetenskapligt perspektiv, men det kommer också krävas ett fungerande 
sjukvårdssystem där behov kan identifieras och lösningar födas, prövas och skalas upp 
genom samhandling mellan vård, universitet och näringsliv. Ett exempel där detta 
redan har hänt i Östergötland är visualisering, som med bas i matematik och data-
logi, förts över till sjukvården. Genom ett tydligt entreprenörskap hos grundarna är 
Östergötland världskänt inom radiologin baserat på innovativa tekniska lösningar i 
kombination med ett gott samarbetsklimat mellan Triple Helix’ ingående parter. Ett 
gott exempel där vård, universitet och näringsliv har samhandlat. För en fungerande 
life science-sektor kräver just samhandling och strävan mot ett gemensamt mål – och 
ett gemensamt skapande. Samverkan handlar om samarbete där varje part utgår från 
sitt eget mål. Vid en life science-satsning räcker det inte med samverkan som Region 
Östergötland (RÖ) och Linköpings Universitet (LiU) redan är starka på, eftersom 
det varken hanterar vårdens behov eller genererar tillräckligt hög tillväxt i regionen. 
life science-näringslivet i Östergötland är en begränsad företeelse och måste stärkas. I 
Vinnova rapporten ”Global trends with local effects. The Swedish life science Industry 
1998–2012” lyfts mötet människa – teknik fram som den största potentialen i regio-
nen.
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Life Science-förstudie i Östergötland

Med ovanstående som utgångspunkt startades våren 2017 en förstudie om förutsätt-
ningarna för life science i Östergötland. 

”Förstudien ska, med utgångspunkt från redan genomfört 
utredningsarbete ta nästa steg och beskriva hur en eventuell 
satsning kan genomföras. Resultatet av förstudien skall bidra 
till nytta för såväl Region Östergötland och andra offentliga 
aktörer som Linköpings Universitet och näringslivet”. (För-
studiedirektiv life science i Östergötland) 

 
Hur skulle en eventuell satsning på life science i Östergötland kunna se ut? var således 
förstudiens huvudfrågeställning. Beställare var regiondirektören och i den strategiska 
styrgruppen ingick även rektor för LiU, Regionstyrelsens ordförande samt universi-
tetsdirektören. Som förstudieledare engagerades Johan Permert, Karolinska Institutet. 
En taktisk styrgrupp bestående av representanter från RÖ och LiU tillsattes (se bila-
gan), och dessa fick i sin tur i uppdrag att utse representanter till arbetsgruppen life 
science. 

Den här rapporten beskriver resultatet av förstudien, vi har valt att benämna detta 
life science på Östgötska, som positionerar Östergötland på det life science-tåg som 
just nu går igenom Sverige och världen. Ett resultat som syftar till att stärka life sci-
ence-sektorn i Östergötland genom ökad samhandling mellan vård, universitet och 
näringsliv i syfte att adressera vårdens utmaningar och samtidigt bidra till ökad till-
växt i regionen. Genom förslagen i rapporten är det arbetsgruppens övertygelse att vi 
härmed uppfyllt direktivets övergripande målbild om en sammanhållen och gemen-
sam struktur som kan fungera som nod, tillsammans med andra motsvarande noder i 
Sverige, för samlad nationell utveckling och styrka. Som ett resultat av arbetsgruppens 
arbetssätt har vi även bidragit till ett ökat förtroende mellan olika intressenter inom 
life science-området i Östergötland (se vidare Del II). 

Förväntat resultat

Mer detaljerat stipulerade förstudiedirektivet följande leveranser: 

Definition av life science i Östergötland

Sammanställning av befintliga initiativ, strukturer och  
aktiviteter inom life science i Östergötland

Värdering av förutsättningar för life science i Östergötland

Formandet av Östergötlands nod i MedTech4Health  

Förslag till lokallösning för Diagnostikcentrum

Förslag till finansieringsmodell för life science
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Dessutom förväntades resultatet vara förankrat hos berörda aktörer samt en riskanalys 
genomförd. 

Förstudien skulle vara bred och förutsättningslös, ta del av samt använda, tidigare 
erfarenheter och utredningar. Uppdraget var att gå från vad som behöver göras till 
hur detta ska genomföras och förutsatte därför involvering av RÖ, LiU samt lokalt 
näringsliv. En tydlig relatering av resultaten till nationell kontext stod också på förstu-
diens agenda, samt ett önskemål om att genomföra en pilot i gränssnittet människa-
teknik. Men förstudien skulle inte resultera i en detaljerad plan. 

”Förstudien ska hållas på ett övergripande plan och inte 
innehålla detaljer eller plan för genomförande. Förstudien 
behöver inte ha lösningsförslag på alla problem som identi-
fieras utan bara de övergripande dragen” (Förstudiedirektiv 
Life Science i Östergötland). 

Avgränsningar

När förstudien startade, våren 2017, uppstod tveksamheter kring två av de förväntade 
leverablerna; Östergötlands nod i Medtech4Health och lokalförsörjning för Diagnos-
tikcentrum. Var detta verkligen frågor som hörde hemma i en förstudie om en eventu-
ell life science-satsning i Östergötland? Finns det inte redan etablerade strukturer och 
processer för att hantera dessa behov? Frågorna bereddes och båda leverablerna lyftes 
ut ur förstudien. Nedan följer en kortfattad beskrivning om vad som låg till grund för 
dessa beslut.

Ytterligare avgränsning som gjordes initialt var att inte djupare studera kommu-
ner och statliga myndigheter såsom Forensiskt centrum och Kriminalvården, även om 
dessa utan tvivel bedriver verksamhet som är att betrakta som life science. Anled-
ningen var enkel, vi insåg tidigt att vi inte fick loss förstudiens medarbetare i den 
omfattning som beslutats i förstudien. Vår bedömning är dock att förstudiens resultat 
kan vidareföras även till dessa aktörer. 

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram finansierat av 
Vinnova, som genom samverkan ska stimulera forskning och innovation i området 
medicinteknik samt implementering av innovativ medicinteknik. Detta med patien-
ten i fokus. I Medtech4Health samlas svensk medicintekniskt näringsliv, regioner och 
landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor. 
Tidigt i förstudien konstaterades att Medtech4Health nod i Östergötland snarare kun-
de bli en avnämare och användare av förstudiens resultat än en fråga som kunde lösas 
ut inom förstudien, eftersom ett regionalt initiativ redan var knutet till en nationell 
struktur. Därför avgränsades Medtech4health bort i förstudien. Sedermera visade det 
sig just att behoven kring en nod för Medtech4Health i regionen kan uppfyllas med de 
lösningsförslag som förstudien rekommenderar. Se vidare Del II.

Anledningen till att Diagnostikcentrums behov av lokaler inkluderades i förstudien 
var att det fanns ett akut lokalbehov på patologen. Ett omfattande förarbete var redan 
genomfört, vars förslag var ett labbhus med potential att växa till ett life science-hus 
där möte mellan RÖ, LiU och näringsliv kunde organiseras. Arbetet hade dock avstan-
nat på grund av tveksamhet från LiUs sida att gå in i ett gemensamt byggprojekt. Frå-
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gan väcktes till liv igenom inom ramen för förstudien, en beredning genomfördes, och 
den taktiska styrgruppen valde att föra frågan avseende patologen akuta lokalbehov 
vidare inom ordinarie lokalförsörjningsprocess inom RÖ. Detta var primärt inte fråga 
för förstudien, vars utgångspunkt var Triple Helix-samhandling.

Tidigare life science-initiativ i Östergötland

Det ingick också i förstudieuppdraget att, förutom kartläggning av pågående initia-
tiv, även undersöka tidigare initiativ på life science i Östergötland. Redan i början av 
hösten 2017 stod det klart att en tidigare life science-satsning av vissa ansågs prägla 
området ännu idag. 

”Efter en lång tystnad började begreppet ’life science’ i våras 
återigen höras bland politiker och tjänstemän på Region 
Östergötland. Även på LiU hade man börjat damma av det 
för mig lite skamfilade namnet och några började vädra mor-
gonluft och såg chansen att göra ett omtag, en version 2.0 
av life science i Östergötland.” (tjänsteman på RÖ, hösten 
2017) 

Det visade sig, efter lite efterforskningar i arbetsgruppen, att i slutet på 1990-talet 
genomfördes en satsning från LiUs sida som benämndes Biomedicin och livsvetenska-
pernas teknologier. Satsningen hade en klassisk akademisk utgångspunkt; attrahera 
offentliga medel för att bygga upp nya forskningsmiljöer med hjälp av nyrekryterade 
professorer. Till satsningen knöts också förhoppningen om att skapa tusentals nya 
arbetstillfällen i Östergötland. Funktioner som Berzelius Science park byggdes som 
en paraplyfunktion för LiUs samtliga fakulteter. Berzelius Clinical Research Center 
etablerades för kliniska prövningar och nätverket BioMedley var en viktig aktör. I 
Mjärdevi satsade kommunen stort och byggde Mjärdevi Center som skulle fungera 
som ett life science-hus. Det visade sig dock svårt med rekryteringen av professorer 
trots att en, för regionen, gigantisk satsning genomfördes. För att göra en lång historia 
kort så föll initiativet, trots ovanstående ambitioner som innefattade fler initiativ som 
vi inte tagit upp här. 

Nyckelpersoner som var med under denna satsning pekar på att det lokala närings-
livet saknades, det fanns inga seniora entreprenörer inom området och att innova-
tionssystemet ännu inte var uppsatt för att klara en satsning av den är omfattningen. 
Det saknades således både struktur och mylla för life science. 

”Att tala om life science som ett styrkeområde för Östergöt-
land är som ett rött skynke för många och knappast en fram-
komlig väg om vi vill positionera oss nationellt och interna-
tionellt. En del av dem jag talat med anser att vi gör oss till 
åtlöje” (tjänsteman på RÖ, hösten 2017). 
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Ett annat perspektiv under samma satsning nyanserar bilden.

”Som forskare som blivit entreprenör tycker jag att inno-
vationssystemet runt LiU/LiÖ (som det såg ut 1999–2005, 
när jag gjorde min resa) funkade bra och som det var tänkt. 
Vi fick stöd, råd och hjälp (och kontor) av Berzelius Science 
Park, fick erbjudandet att delta i ENP7 programmet inklu-
sive mentorskap.” (Forskare, hösten 2017)

För oss i arbetsgruppen blev det här viktig information att förhålla oss till, så att vi 
tydligt kunde ta intryck av det som fungerade och det som inte fungerande i denna 
tidigare satsning, för att göra förslagen i förstudien trovärdiga. 

Rapportens upplägg  
och läsanvisning

Efter denna inledning följer en beskrivning av det tillvägagångssätt vi valde i arbetet 
med förstudien. Vi har valt att dela in rapporten i tre delar. 

Del I innehåller perspektiv och de förväntningar på en life science-satsning i Öster-
götland som arbetsgruppen har identifierat. Den avslutas med fyra identifierade möj-
liga växtvägar för life science i Östergötland. 

Del II innehåller ett konkret förslag till hur en life science-satsning i Östergötland 
skulle kunna utformas. Förslaget bygger på tre delkomponenter som kan stimulera 
växtvägarna identifierade i Del I:

Politisk överenskommelse  

Triple Helix-Labb  

Triple Helix-Akademi  

Rapporten är att betrakta som en helhet där Del II bygger på Del I. Del III innehål-
ler ett urval av de insamlade subjektiva berättelserna om life science och utgör en kom-
pletterande del av förstudiens material, som är en del av grunden för de observationer 
som vi hänvisar till i Del I. 

Vi har valt att samförfatta rapporten, något som ska ses som en del av den för-
ankringsprocess av resultatet som stipuleras i förstudiedirektivet. Detta innebär att 
rapporten innehåller lite olika språkbruk och stilistik. Vi är medvetna om att det till 
exempel förekommer engelska begrepp, men då dessa är integrerade i områdets språk-
bruk har vi valt att använda dessa. 
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Tillvägagångssätt  
i förstudien

Malin Nordström, Claes-Fredrik Helgesson och Johan Permert

Förstudien skulle vara bred och förutsättningslös enligt förstudiedirektivet, samtidigt 
skulle vi gå från ett vad till ett hur. Styrkeområdet människa – teknik, samt ett nod-
tänkande utgjorde en del av direktivet. Förstudien handlade således om att ta fram och 
analysera en tämligen stor massa av kvalitativa data för att skapa ett användbart och 
trovärdigt resultat. Målet var att nå ett resultat som tar utgångspunkt i Östergötlands 
förutsättningar och inte enbart vilar på erfarenheter från andra delar av världen. 

Arbetsgruppen – navet i förstudien

Vi startade med att skapa en arbetsgrupp, som utgjorde en ”spegling” av den taktiska 
styrgruppen. Arbetsgruppen innehöll därmed representanter från RÖ och LiU, med-
an vi lät näringslivet komma till tals genom att välja ett antal fall, eftersom tidigare 
erfarenheter visar att näringslivets parter, fullt naturligt, tenderar att representera sig 
själva. Detta antagande vilade också på insikten om att incitamenten för innovation ser 
olika ut i privat- respektive offentlig sektor. Bygga Triple Helix-förmåga blev ett mål 
i sig och ett sätt att uppfylla direktivets önskan om ett förankrat resultat. För att för-
ankra resultatet användes även den taktiska styrgruppen som diskussionspartner och 
inte bara en beslutande styrgrupp. Cirka 20 möten har genomförts i arbetsgruppen och 
antalet deltagare har varierat mellan 3 och 19 personer.

Vi använde oss av berättarteknik för att bygga förmåga. Det innebar att arbetsgrup-
pen fick berätta om olika perspektiv i förstudien genom att skriva ned sin berättelse 
som sedan granskades och diskuterades i arbetsgruppen. Vi fick till exempel läsa berät-
telsen om hur den smarta strategin utarbetades, hur forskaren från teknisk fakultet tog 
sina forskningsresultat och kommersialiserade samt hur innovationssystemet på LiU 
fungerar. Vi fick också följa distriktsläkaren en helt vanlig dag på jobbet och innova-
tionsstrategens prioriteringsproblem vid regionens app-utveckling. Successivt ökade 
gruppens kunskap och förståelse för life science-sektorn i Östergötland. 

Fallstudier för näringslivsperspektivet

För att fånga näringslivsperspektivet och samtidigt basera resultatet på verkliga hän-
delser valdes fem fall ut. Dessa identifierades genom studiebesök, deltagande obser-
vation och arbetsgruppens kunskap om Östergötland. Syftet var att belysa så många 
perspektiv som möjligt av Triple Helix-samhandling. Även här använde vi oss av berät-
tarteknik, i Del III presenteras ett urval av de berättelser som ligger till grund för för-
studien. I del I finns dessutom en rik mängd av citat från andra berättelser. 

CMIV, Östergötlands flaggskepp i Triple Helix-samhandling, var ett tämligen själv-
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klart val. De två initiativtagarna från Radiologi inom RÖ samt Sectra beskrev tillkom-
sten av CMIV. Verksamhetschefen gav sitt perspektiv på hur vardagen kan vara nog 
så utmanande ur ett styrningsperspektiv i gränslandet mellan klinisk verksamhet och 
forskning. En nyrekryterad forskare fick beskriva möjligheterna med CMIV tillsam-
mans med en nyrekryterad post doc. Vi fick även ta del av Philips berättelser om hur 
de upplevde samtidig närvaro av konkurrens och samarbete med Sectra och andra 
näringslivsparter. 

I Sårvårdsfallet fick vi åka till Kisa och träffa sårvårdsföretaget Absorbest som, 
baserat på kunskap från träindustrin, utvecklat ett förband. Vi fick följa deras produkt-
utvecklare som framgångsrikt CE-märkt produkten och marknadsförararen som trots 
idoga försök inte kunde etablera kontakt med vårdcentralen 500 meter bort. Därmed 
föll den prövning av produkten som VDn hade behövt för att sälja för ytterligare 10 
miljoner på en resa i England, vilket han bedömer hade genererat 5–6 nya arbetstillfäl-
len i Kisa. I Del III återfinns berättelser om sårvård från Absorbest i Kisa.

1. Flera arbetstillfällen i Östergötland genom samarbete  
mellan Absorbest och Region Östergötland

2. System för att nå ut med innovationer i vården?

3. Berättelsen om framtagandet av kliniskt säljstödsmaterial 
för ett CE-märkt förband

Vi fick också träffa startup-företaget S2 Medical som tagit in 50 miljoner i riskkapital 
från Kina för utveckling av nya förband. De hade också svårt att komma i kontakt med 
patienter med sår och övervägde att starta en egen klinik.

I fallet Tillförlitliga data undersökte vi vårdens digitalisering genom fem berät-
telser om digitalisering inom stroke prevention, operationsplanering, business intel-
ligence samt katastrofmedicin. Detta fall engagerade många deltagare och vi fick en 
god inblick i såväl fungerande Triple Helix-arbete som konsekvenser av avsaknad av 
någon av parterna. Vi fick också en god inblick i näringslivparters vägval där strategis-
ka investeringar måste ställas mot mer kortsiktiga kundbehov, men också den interna 
IT-organisationens roll i gränslandet mellan kliniker och näringslivsparter. I Del III 
återfinns fyra berättelser från fallet Tillförlitliga Data.

4. Realiseringen av REBUS – en plattform för beslutstöd

5. Emergo Train System – ett verktyg för att simulera  
och hantera katastrofer

6. Kliniskt beslutsstöd förhindrar Stroke

7. Vi vill ha användarvänliga och flexibla system!

I fallet från ”Student till docent” fick vi inblick i utmaningarna med att arbeta kli-
niskt och samtidigt aktivt meritera sig vetenskapligt. Något vi fick lära oss benämns 
gränsgångarskap. För att kontrastera RÖs nära samarbete medicinsk fakultet på LiU, 
bjöd vi in Saab till en workshop för att ta del av näringslivets samverkan med teknisk 
fakultet på LiU. Vi kunde konstatera att stora likheter fanns. Där lyftes också att beho-
vet av kunskap från filosofisk fakultet är stort, men där tar sig gränsgångarskap andra 
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uttryck, till exempel deltar forskare ofta i offentliga utredningar. Gränsgångarskapet 
skulle sedermera visa sig ha avgörande betydelse för de lyckade fall av samhandling vi 
har studerat. 

I fallet från medicin till turbin fick vi följa hur en medicinsk tillämpning vidareförts 
till näringslivet. Visualiseringsbordet, som idag framförallt är ett utbildningsredskap 
i anatomi, har transformerats till ett pedagogiskt verktyg för museala verksamheter. 
Och tack vare samarbetet med Siemens har den landat i en industriell produkt. 

Materialet, bestående av cirka 25 berättelser och intervjumaterial och deltagande 
observationer, kodades därefter och mönster framträdde successivt. Sammanfatt-
ningsvis kan vi säga att vi använt en klassiskt kvalitativ metodtriangulering där målet 
varit att söka så stor variation som möjlighet, och att belysa samma fenomen från olika 
perspektiv för att ge en så bred beskrivning som möjligt. Vi gör inte anspråk på att vara 
heltäckande för Östergötland, men vi upplever en mättnad för uppdraget, vilket inne-
bär att vi inte tror att nya data skulle göra en avgörande skillnad för vår analys och de 
förslag till strukturer som vi presenterar i Del II. Däremot lät vi avslutningsvis repre-
sentanter för patientnära vård och diagnostik pröva våra förslag till lösningar. Resulta-
tet presenteras i Del II. Detta är inte ett arbete som utger sig för att utgöra forskning, 
men det har fallit sig naturligt att inspireras av forskningsmetodik i genomförandet. 
När det gäller presentationen har vi istället låtit oss inspireras av läsbarheten, genom 
att anlita en professionell formgivare. Detta är med andra ord en Triple Helix-produkt 
där vi låtit oss inspireras från universitet, näringsliv och offentlig sektor. 
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Del I. 

 Förutsättningar  
för life science  
i Östergötland

Malin Nordström och Johan Permert

Perspektiv på life science

Redan tidigt i förstudien insåg vi att det fanns ett behov av att beskriva klinisk verk-
samhet, innovation och forskning som interrelaterade, men skilda verksamheter, 
eftersom vi uppfattar att dessa verksamheter ofta sammanblandas i praktiken1. Inte 
minst ur ansvarsperspektiv. 

Vård, forskning och innovation

Klinisk verksamhet kan ha många olika indelningsgrunder till exempel akut versus 
planerad, öppenvård versus slutenvård samt primärvård versus specialiserad vård. 
Som i alla andra verksamheter förekommer också trender. Just nu talas det mycket 
om patientcentrerad vård och patientinvolvering. Oberoende indelningsgrund är kli-
nisk verksamhet starkt specialiserad till sin karaktär. Ett ständigt flöde av ny kunskap 
från forskning, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete gör dessutom att det medicinska 
innehållet i klinisk verksamhet är stadd i ständig förändring. Centrala styrredskap 
utgörs av internationella, nationella, regionala och lokala riktlinjer som är baserade på 
kunskap och erfarenhet, utarbetade av professionella medicinska experter, och beslu-
tade av representativa professionsföreträdare. Enskilda professionsutövares kunskap 
och uppfattning har dock fortfarande stor betydelse i vårdutövandet. Vårdens mål är 
att leverera god vård, baserad på kunskap och evidens med hög kvalitet och effekti-
vitet, i beaktande av de grundvärderingar som är gällande i det aktuella området där 

1  Denna text finns i delar publicerad i boken ”Släpp Kunskapen loss – det är vård” (Nordström m.fl. 
2017)
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verksamheten bedrivs. Vårdverksamhet karakteriseras av en ambition till ständiga för-
bättringar med utveckling av vårdkvalitet som mål. Klinisk vårdverksamhet bedrivs av 
landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare. Verksamheten är, oberoende 
vårdgivare, framförallt finansierar via skattemedel där olika metoder för ersättning 
används. Den primära variabeln för upplöjning och kontroll av vård är säkerheten för 
den enskilda patienten. Ytterst har staten tillsynsansvar via IVO och andra tillsyns-
verktyg. 

Forskning karaktäriseras av rigorösa och specifika metoder med syfte att skapa ny 
kunskap eller att ifrågasätta och validera befintlig kunskap. Dessa metoder utgår från 
olika traditioner och valideras löpande parallellt med resultaten under forsknings-
processen. Kunskapen grundas teoretiskt och empiriskt och publiceras efter ett peer-
reviewförfarande i det vetenskapliga samhället. Detta samhälle utgörs av ett slags vir-
tuellt kollegium av forskare och andra experter med dokumenterad kompetens och 
legitimitet inom ett visst kunskapsområde. Det har under universitetets hela historia, 
och finns fortfarande, en spänning mellan universitetens frihetssträvan 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 kun-
skapen 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 Lin-
köpings universitets medicinska forskning är förlagd inom ramen för Region Öster-
götland. 

Forskning styrs och följs upp via etik, regler och metodologiska kvalitetsparame-
trar, 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 begränsning-
en till att enbart gälla utveckling av nya produkter eller produkttillämpningar med ett 
kommersialiseringssyfte. Begreppet innovation i offentlig sektor betonar framförallt 
anpassning av service och processer till lokala och individuella behov, upprätthållande 
av service i relation till medborgares behov och förväntningar, samt ett sätt att hålla 
ner kostnader och öka effektivitet. Vi har hämtat definitionen av innovation från inn-
ovationsforskare inom offentlig sektor, som definierar begreppet enligt följande. 

”En innovation avser något som är väsentligt nytt och vär-
deskapande. Innovation innebär ett nytt sätt att tänka om 
någonting som manifesterat sig i något väsentligt nytt i ett 
sammanhang. En innovation är implementerad och omsatt i 
praktiken och har tillfört ett ökat värde för någon.”

Innovation finansernas via den kliniska verksamhetens finansiering, alternativt via 
särskild finnansering från källor på ett vis liknande finansiering av forskning. Upp-
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dragsverksamhet med kopplad finansiering är en betydande del av innovationsverk-
samheten i vården.

För att en klinisk verksamhet ska kunna vara effektiv och ha förutsättningar att 
utvecklas fordras en förmåga att inom ramen för en verksamhet kunna driva, inte bara 
vårdverksamhet vilken utvecklas via ständiga förbättringar i en basorganisation, utan 
också innovationsarbete. Forskning, vård och innovationsverksamhet, bör sålunda 
vara relaterade till varandra, och i många fall integrerad klinisk i verksamhet. Forsk-
ning kan därmed bedrivas under en ”systerorganisations” huvudmannaskap, men 
innovation behöver vara en integrerad del i vårdens egen organisation. I figur 1 har vi 
relaterat verksamheterna till varandra. 

Vår huvudpoäng är att vård, innovation och forskning i grunden är skilda verksam-
heter med olika syften, resultat (produkter och tjänster), metoder och finansiering. 
Detta, trots att det övergripande 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, innovation och forskning ska kunna samverka 
och fungera integrerat, med målet att optimalt kunna leverera mot det gemensamma 
övergripande målet. I fallet CMIV (se Del II) delar samtliga intervjuade personer 
uppfattningen om styrkan i det organiserade samspelet mellan vård, forskning och 
näringsliv. Men det är inte helt lätt att förena värdesystemen, något som vi återkom-
mer till senare i Del I. Föreståndaren uttrycker sig så här:

”För närvarande delas nyttjandet av modaliteter mellan LiU 
och RÖ för kliniska undersökningar. Detta är en förutsätt-
ning för att finna nya lösningar. Arbetsmodeller, diagnostik 
och behandlingsmodeller kan utvecklas, testas och genom-
föras för att klara de ökande vårdbehoven. Ett tilltagande 
hot mot forskningen, och även den kliniska verksamheten, 

Klinisk verksamhet Forskning

Metoder
Finansiering

Metoder
Finansiering

Innovation

Metoder
Finansiering

Figur 1. Klinisk verksamhet, innovation och forskning som interrelaterade verksamheter.
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är bristen på utbildad personal, röntgenskjutsköterskor. Det 
finns en risk att forskningen inte kommer att prioriteras och 
bundet kapital i dyra modaliteter inte nyttjas fullt ut. Ett 
annat problem är att universitetet inte får bedriva sjukvård,  
det vill säga CMIV kan inte själva anställa röntgensjuk-
sköterskor som kan arbeta med kliniska patienter för att få 
underlag till forskning. Där viktigt att det finns en samsyn 
hur verksamheten skall bedrivas mellan LiU, RÖ och indu-
strin. Gemensamma målet borde vara att allt som görs är 
för patienten samt att optimera vårdkedjan på kort och lång 
sikt.” (Föreståndaren, CMIV, våren 2018) 

Triple Helix-modellen och  
innovation i offentlig verksamhet

Triple Helix-modellen lanserades som en samverkansmodell mellan offentlig förvalt-
ning, universitet och näringslivs 1995 av forskare vid Stanfords universitet, som lös-
ning på hur dessa tre parter kan dra nytta av varandras kraft i nyskapandet. Forskarna 
bakom modellen menar att offentlig sektors roll världen över har förändrats under 
den senare delen av 1900-talet. Regeringar har börjat ge incitament till universite-
ten att forska om nya lösningar som bidrar till samhällets utmaningar. Samtidigt har 
offentlig sektor blivit mer involverad med den privata sektorn och samarbetat för att 
utveckla innovativa lösningar på olika samhällsrelaterade problem. Denna nya trend, 
att offentlig sektor, universitet och näringsliv samarbetar och delar kunskap för att 
gemensamt komma på olika lösningar kallar forskarna för Triple Helix (se figur 2). 
Syftet är att därmed att tre värdesystem tillsammans ska samarbeta för att minska 
kunskapsglappet dem emellan och därmed skapa utrymme för nya idéer. 

Sedan slutet av 90-talet har Triple Helix blivit den primära finansieringsmodellen 
för innovation inom Sveriges Kommuner & Landsting, och den statligt finansierade 

AkademiVård

Näringsliv

Figur 2. Triple Helix-modellen.



19

innovationsmyndigheten VINNOVA har även anammat Triple Helix vid finansiering 
av forskning och innovation. 

Förstudieresultat visar att en Triple Helix-setup inte är helt enkel att arbeta i, och 
den är inte heller oomtvistad av forskare och praktiker. Vissa menar att tillförandet 
av en fjärde part, patienten i det här fallet, kan lösa upp samarbetsproblem genom att 
behovsägaren blir tydligare. Man talar då i termer av kvadrupel helix. Väl medvetna 
om allt detta har arbetsgruppen Life Science haft Triple Helix som ett randvillkor 
mot bakgrund av den nationella life science-satsning som pågår, och som använder 
Triple Helix som utgångspunkt. Även förstudiedirektivet pekar på nyttiggörande för 
RÖ, LiU och det regionala näringslivet. Att inte ifrågasätta Triple Helix som modell, 
utan istället söka efter goda exempel, visade sig vara en bra strategi då förstudien visar 
exempel på goda Triple Helix-setups, och också identifierar och vecklar ut svårighe-
terna. Att Triple Helix är svårt, men kan vara mycket kraftfullt om man får till det, 
bekräftar också våra tidigare erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset och 
Karolinska Institutet. 

Organisering –  
nyckeln till framgång

Johan Permert, Malin Nordström och Claes-Fredrik Helgesson

Vi har i berättelser, intervjumaterial och observationer identifierat en rad hindrande 
men även stödjande randvillkor såsom; lagrum, decentraliserade strukturer och kon-
flikterande värdesystem. Vi har också identifierat nästintill gränslösa resurser i form 
av ett komplett vårdsystem, ett flerfakultetsuniversitet samt ett näringsliv som har 
vilja och förmåga att växa om vård och universitet gör sig samhandlingsbara. Samtliga 
berättelser innehåller också avgörande element av relationer. Relationer som antingen 
har gett lyckosamma resultat, såsom CMIV och kliniskt beslutsstöd för Stroke Pre-
vention, eller relationer som inte upprättats som vi fick ta del av i sårvårdsfallet och i 
berättelsen om Regionens satsning på Business Intelligence. I figur 3 illustreras rela-
tionen mellan randvillkor och resurser som i hög grad är beroende av relationer. 
Ovanstående insikt ledde arbetsgruppen fram till slutsatsen att life science i Östergöt-
land initialt är i större behov av en adekvat organisering än tillskott av resurser. Ett 
tillskott av resurser skulle bara leda till att befintliga strukturer växer, som ett resultat 
av detta kan samverkan mycket väl öka, men för att samhandling skall uppstå krävs ett 
nytt sätt att organisera. Med organisering avser vi såväl strukturer som processer och 

LS Förstudie

Relationer

Organisering

Randvillkor Resurser

+

Figur 3. Randvillkor, resurser och relationer som mönster i berättelserna.
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relationer, i detta fall, med målet att öka samhandlingsförmågan. Organiseringsbe-
greppet går därmed bortom begreppet organisation, som avser organisationsstruktur 
och ansvarsfördelning. 

Randvillkor för en life science-satsning i Östergötland

Som randvillkor uppfattar vi de olika värdesystemen i Triple Helix, lagar och regler, 
strategier samt befintliga parallella samverkanssystem som är uppsatta för att främja 
samverkan som sträcker sig bortom life science. 

Initialt är det dock på plats att nämna några ord om den decentraliserade struk-
tur som är ett randvillkor när det gäller life science i Östergötland. RÖ har en starkt 
decentraliserad organisation som vuxit fram i politisk enighet över tid. Detta tillsam-
mans med att LiU, som också är decentraliserat med ett forskarsamhälle som sträcker 
sig över regions och landsgränser och formas kring specifika kunskapsområden, gör 
att Östergötland närmast kan betraktas som en decentraliserad zon. Som alltid när det 
gäller decentraliserade strukturer, utgör samarbete i gemensamma frågor en balans-
gång mellan självständighet och ett effektivt utnyttjande av gemensamma resurser. 
Detta påpekades också i ALF-utredningen som menar att detta ger skilda förutsätt-
ningar för olika verksamheter. RÖ startade våren 2017 ett projekt för att hantera den-
na balansgång, benämnt Hållbar verksamhet. Initialt fokuserades på vårdplatser och 
operationsplanering eftersom dessa är en ständigt återkommande resursfråga inom 
vården. Hållbar verksamhet är att betrakta som en innovationsarena där frågor lyfts 
in för ett gemensamt hanterande till att sedan åter integreras i den decentraliserade 
strukturen. 

Värdesystem i Triple Helix
Malin Nordström och Johan Permert

Det är oomtvistligt att de tre ingående parterna i en Triple Helix utgår från olika vär-
desystem. En förenande faktor är kunskap. Kunskapen är också den faktor som ligger 
till grund för hela idén med Triple Helix som samhandlingsmodell. Efter en diskus-
sion i arbetsgruppen fastställde vi ytterligare tre karaktäristika som vi associerar till 
vård, universitet respektive näringsliv. Vården associerar vi med ord som patientnytta, 
effektivitet och specialisering. Universitetet associerar vi med noggrannhet, relevans 
och specialisering, medan näringslivet associeras med utveckling, avkastning men även 
här specialisering. En gemensam nämnare i en Triple Helix-setup är därmed, förutom 
kunskap, specialisering vilket ställer extra höga krav på att finna ett gemensamt mål 
som relateras till respektive parts värdebas. Därefter behöver en adekvat organisering 
skapas för att ge förutsättningar för en fungerande Triple Helix-samhandling som ger 
nytta och värde för alla parter. Även om kunskap är en förenande faktor finns risk att 
specialisering drar isär och att man istället får motverkande krafter. Det har nämligen 
visat sig att Triple Helix är svårt i praktiken. 
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Eftersom Triple Helix-samhandling utgår från mötet och gemensamt arbete mel-
lan vård, universitet och näringsliv kommer olika värdesystem att mötas och påverka 
varandra. Vårdens värdesystem är det känsligaste och mest komplexa av dessa. Det 
utvecklas ständigt och uppfattningen är att den utvecklingen skall föregås och styras 
av en öppen offentlig debatt och av politiska beslut i demokratisk ordning. Som exem-
pel i RÖ utförs en betydande del av den offentligt finansierade vården idag av privata 
aktörer. Nio vårdcentraler och en betydande del av vården inom ortopedi på ett av de 
tre akutsjukhusen drivs i privat regi av olika privata utförare. Kring detta föreligger 
idag politisk konsensus inom regionen. Framför allt har upphandling enligt lagen om 
offentlig upphandling (LoU) använts som metod, men i primärvården, vuxenpsykiatri 
sam hud har Lagen om vårdval (LoV) tillämpats. Möjligen är frågan om vilken volym 
av den offentliga vård som skall utföras privat ett ämne i den politiska diskussionen. 
Tydligheten från Regionens ledning, både politik och tjänstemän, skapar trygghet och 
arbetsro inom vårdapparaten.

Motsvarande tydlighet finns inte vad gäller förutsättningar för Triple Helix-sam-
handling. 

Det visade sig tidigt i förstudien att många relaterar Triple Helix just till finansie-
ring.

”När vi skriver ansökningar letar vi efter parter som kan 
matcha våra forskningsfrågor men när pengarna väl är på 
kontot är det ingen som har funderat närmare på hur vi skall 
samarbeta och därför blir det ofta parallella spår istället för 
samarbete” (Forskare, LiU hösten 2017)

Från RÖ finner vi samma mönster. Flera av arbetsgruppens medlemmar har varit 
engagerade i ett Vinnova finansierat Triple Helix-projekt som skulle drivas i samver-
kan mellan RÖ, Linköpings Kommun och i ett senare skede lämpliga deltagare från 
LiU och näringsliv. Projektet var trögstartat eftersom stor kraft gått åt till skrivandet 
av ansökan. När ansökan väl beviljats drabbades projektet av organiseringsproblem 
som resulterade i uteblivna leveranser. 

I förstudien har vi identifierat både lyckade och mindre lyckade exempel på Triple 
Helix-setups. Något fall har karaktäriserasats av ”om-alla-gör-som-jag-tycker-helix”, 
det vill säga ett värdesystem tar över. I andra fall har vi sett hur respektive ingående 
parter vill skapa ”allt-i-ett-helix”. Genom att i sin egen ”bubbla” anställa såväl fors-
kare som kliniker för att säkra utveckling och därmed avkastning. 

Ytterligare en försvårande aspekt vid arbete med Triple Helix-metoden är den 
beröringsskräck som uppstått till följd av läkemedelsskandalerna på 1980-talet. Vad 
är egentligen tillåtet och inte, framförallt när det gäller samarbete mellan vårdaktö-
rer och näringsliv? En observation från förstudien är att osäkerheten om vad som är 
anmodat och om vad som är tillåtet också är stor hos enskilda medarbetare. En osäker-
het som förstärks, eller kanske faktiskt orsakas av, otydlighet på ledningsnivå. 

Inom life science präglas Triple Helix ofta av ett gränsgångarskap mellan RÖ och 
LiU, det vill säga en verksam kliniker är tillika forskare på LiU. I fallet Från student 
till docent, kunde vi dock konstatera att den ökade specialiseringen som präglar såväl 
vård som forskning, kan göra det svårt att kombinera dessa roller i en och samma 
person. Vi kunde därmed skapa en förståelse för att gränsgångarskap mellan vård och 
universitet är en utmaning i sig. Det är bara att konstatera att även om samverkan ska 
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vara meriterande är det inte det i praktiken, eftersom det idag är mycket svårare att 
kombinera excellens i två värdesystem samtidigt, än det har varit tidigare. Detta är 
inte unikt för RÖ versus Medicinsk fakultet på LiU, utan samma utmaning föreligger 
mellan Teknisk fakultet och Filosofisk fakultet men här är gränsgångarskap mellan 
näringsliv och offentlig sektor den mest förekommande formen. Här bör dock påpe-
kas att programmet Från Student till docent arbetat med att underlätta gränsgångar-
skapet. 

Oro för glidning och infiltration av värdesystem

Ju längre vi kom i förstudiearbetet desto tydligare såg vi hur samhällets utveckling lett 
fram till att det inte är helt lätt att avgöra vilket värdesystem en organisation agerar 
efter. Men det blev också tydligt för oss, att en ökad förståelse kring de olika värdesys-
temen och hur dessa korsas vid samhandling enligt Triple Helix är nödvändig för att 
möjliggöra en accelererad utveckling av Triple Helix som arbetsmetod i Östergötland. 

Flera påpekar bristande tydlighet inom RÖ kring vad som är RÖs grundvärden. 
RÖ har mer än ett uppdrag, med olika grundvärden så som medborgarnytta, patient-
nytta, tillväxt och samhällsnytta. Det är viktigt att vara tydlig i vad som skall vara 
styrande och vad som är tillåtet och inte tillåtet. Materialet i förstudien visar att när 
organisationsstrukturer korsar värdesystem, olika värdesystem korsar varandra och 
den otydlighet som idag föreligger skapar osäkerhet och frustration hos medarbetar-
na. Därför är det viktigt att få ihop de olika grunduppdragen så att inte värdesystemen 
konflikterar i det enskilda fallet.

I sårvårdfallet kunde vi se att ingen inom RÖ har tydligt känt ansvar, och ingen 
struktur har tydligt haft uppdraget, att ge Absorbest bättre förutsättningar för samar-
bete med vården lokalt. Inom Hälso- och sjukvårdens ledning i RÖ är det inte heller 
tydligt om den enskilda medarbetaren är anmodad att samarbeta med näringslivet, 
eller om det ens är tillåtet. Inte heller har tillräcklig hjälp erbjudits för att hitta part-
ners inom LiU. 

I tillförlitliga data kunde vi under våra arbetsmöten från början se en ömsesidig 
misstro och tydlig konkurrens mellan näringslivsaktören och RÖs interna IT-organi-
sation. De är de facto konkurrenter och inom RÖs interna IT-organisation uppfattar 
man också att man har ett ansvar att försvara egenproduktion och leverantörsobero-
ende, vid projekt där samskapande och partnerskap med näringslivet och LiU över-
vägs. Detta konkurrensförhållande förstärks av att RÖ internt har en näringslivslik-
nande ersättningsmodell för bland annat IT-verksamhet. 

Att delar av den offentligt finansierade vården i RÖ numera utförs av privata vård-
givare kan vilseleda att tro att vården inom dessa delar skulle byta skepnad och ske 
med utveckling, avkastning och ytterligare utvecklad specialisering som styrande och 
överordnat värdesystem för att maximera effektivitet. Ett samtal med en ortoped på 
det av Regionens sjukhus där en privat aktör driver en stor elektiv verksamhet, upp-
handlad av regionen, vittnar om något annat. 

”Jag har en idé om en processinnovation, vilket skulle kunna 
öka vår produktivitet väsentligt. Genom att byta till min 
metod räcker det att vi är x ortopeder istället för y. Vi skulle 
även kunna ta emot fler patienter och skapa förutsättningar 
för ännu bättre kvalitet. Det är dock helt omöjligt att få 
igenom detta hos ledningen. Vi blir uppmuntrade att tänka 
nytt och koncernledningen predikar att man välkomnar 
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radikala innovativa förslag från medarbetarna. Men den 
lokala ledningen nöjer sig med att försöka förbättra inom 
samma ramar och mål och med samma metoder som finns 
idag. Mina kollegor, och hela ledningen, är rädda att förlora 
arbetet. Och därför är de också emot. Förändring blir farligt 
och jag blir motarbetad och ifrågasatt i allt jag gör. Jag måste 
därför åka runt och opererar på andra orter för att bevisa, 
och sedan succesivt förfina min metod”. (Ortoped, hösten 
2017) 

Ovanstående är ett exempel där vårdgivaren via upphandling byter värdesystem 
från det offentliga till det privata. Grunden för att upphandla utgår från beställa-
rens bedömning att medborgarnytta, samhällsnytta och effektivitet härigenom ökar. 
Beslutet är inte primärt avhängigt politisk uppfattning, utan har stöd i överenskom-
melse mellan olika partier och har resulterat i stabila förutsättningar över tid. Men 
vårdens värdesystem har ”följt med” det upphandlade uppdraget från tiden då RÖ var 
huvudman och driftsansvarig. Det gäller de flesta medarbetarna och den lokala led-
ningen. Verksamhetslogik, ledningslogik och ekonomisk logik upplevs inte påtagligt 
förändrad från tiden då landstinget drev verksamheten. Den upphandlade verksamhe-
ten drivs också parallellt med verksamhet i RÖs regi, och detta upplevs fungera bra.

Ägarna för det företag som nu genomför uppdraget styrs i grunden av en eko-
nomisk logik för privat vinstdrivande verksamhet med ett avkastningskrav över tid 
på investerat kapital. Men verksamheten skall också genomföras med låg risk, inom 
ramen för givna randvillkor och krav. Den citerade medarbetaren, med stor vilja att 
utveckla, hade en förväntan att det inom den privata verksamheten skulle finnas ett 
större utrymme för det hen ser vara möjligt och vill genomföra. Men så har inte blivit 
fallet, snarare tvärt om. Värdesystemet utgående från vård och från hur en offentligt 
driven verksamhet är fortfarande styrande. Dessutom har ett ekonomiskt avkastnings-
krav och ovilja att ta risk ytterligare försvårat möjligheterna till innovation och radikal 
förändring. 

Vår poäng är inte att värdera, utan att göra läsaren uppmärksam på att det inom 
en och samma verksamhet kan finnas flera olika värdesystem. I arbetsgruppen har vi 
också diskuterat den starka specialisering som idag kännetecknar alla tre värdesyste-
men. Ett uppenbart behov av tydlighet, både från RÖs ledning och från LiUs ledning 
om att Triple Helix är en tillåten och anmodad metod i en gemensam strategi för 
att skapa samhällsnytta genom patientnytta och tillväxt fordras. En ökad förmåga att 
arbeta med hjälp av Triple Helix fordras hos alla deltagande aktörer. Både på lednings-
nivå och i verksamheten. Möjligheter och redskap för att få en bättre organisering av 
Triple Helix fordras för samhandling praktiskt skall kunna bidra till nyttoskapande för 
alla ingående parter. 



24

Lagar och regler. 
Organisation  

och styrning av RÖ

Johan Permert

”Jag har för länge sedan accepterat att till synes enkla saker 
som till exempel att mina patienter ska ha möjlighet att på 
ett säkert och smidigt sätt mejla till mig och jag till dem, 
eller att patienterna ska kunna omboka sina tider genom att 
gå in på en webbtidbok genom några enkla klick är närmast 
ogörliga. Det sammelsurium av avtal, upphandlingar, lag-
rum och tekniska plattformar som borde stödja patienten 
och mig i vårdmötet framstår som en ogenomtränglig dim-
ma.” (Distriktsläkare, hösten 2017).

Chefer och medarbetare inom RÖ, forskare, och näringslivets representanter anger 
ofta och gärna olika lagar och regler som orsaken till att samarbete mellan vården och 
näringslivet är svårt. Otaliga är de exempel som målande beskrivs. Särskilt är det pro-
blem och oönskade effekter av LoU som beskrivs. Medarbetare inom RÖ vill anskaffa 
en viss produkt/tjänst, för att skapa förutsättningar för samhandling, men man anser 
att LoU sätter stopp. Lika ofta anges samarbetet med upphandling och juridik som ett 
hinder. Kommunallagen och statsstödsregler nämns, men inte i lika hög omfattning. 

”Även de enklaste samarbeten som skulle ge uppenbar nytta 
verkar vara omöjliga på grund av LoU. Är det verkligen tan-
ken med LoU? Och vem kan LoU i RÖ? Ibland känns det 
som de som har ansvaret för upphandling och juridik hos oss 
bara tänker på hur man bäst skall följa reglerna, de verkar 
snarare söka problem än försöka lösa dem. Vi får inte glöm-
ma att vi alla finns här för att göra det lättare att ta hand om 
patienterna! ” (Verksamhetschef, hösten 2017) 

Det uttrycks från de vårdande verksamheterna inom en RÖ att det centrala stödet, 
exempelvis vid upphandling, inte är tillräckligt effektivt. Processerna tar tid och upp-
fattas framför allt inriktade mot att kontrollera och begränsa än att facilitera och stöd-
ja. Från vårdens sida kan lösningen vara att själva sätta upp funktioner och anställa 
egna medarbetare för att få ett effektivare stöd, medan det i själva verket ökar kostna-
derna för administrativt stöd på helheten i RÖ. Även RÖs ekonomiska styrmodell och 
ersättningssystem förs fram som förklaring till att få samarbeten existerar. Svårigheter 
att genomföra samarbeten, såväl inom organisationen som med andra utanför, där 
horisontell interaktion mellan olika centra fordras beskrivs frekvent. Kostnader kan 
komma att belasta en ekonomisk enhet och positiva effekter falla ut hos en annan 
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enhet, vilket minskar incitamenten för samarbete. En omorganisation eller en annan 
modell för ledning och styrning hävdas ofta fordras för att samverkan med näringsli-
vet skall kunna ta fart. 

”RÖs ekonomiska styrmodell medför också att diskussio-
nerna i arbetsgrupperna ofta hamnar på fel nivå, ex vem som 
ska betala och hur medel kan överflyttas. Den ekonomiska 
styrningen, som på ett positivt sätt inneburit att medarbe-
tarna är kostnadsmedvetna, förhindrar nu processutveckling 
både som en reell utvecklingshämmare men också som ett 
argument i de fall en stark vertikal struktur vill hindra en 
förändring” (Verksamhetschef, våren 2018)

Arbetsgruppen konstaterar att RÖ, ur flera perspektiv, ser ut som alla andra organi-
sationer vad gäller lagar och regler. Lagar och regler är lika och finns till av särskilda 
skäl. LoU, till exempel skall tillgodose ett effektivt användande av offentliga medel 
och motverka korruption och garantera att leverantörer likabehandlas. Dessa laga är 
dessutom ofta relaterade till regelverk inom EU och kommer inte att ändras. Men 
alla de lagar som reglerar möjligheten till samhandling enligt Triple Helix innehåller 
stora möjligheter, så även LoU. För att kunna utnyttja möjligheterna fordras kunskap 
och erfarenhet. Målet med verksamheten är att tillgodose patienters behov. Inte att 
följa lagar och regler. Men lagar och regler behöver följas för att medborgarintressen, 
inklusive patientintressen skall kunna uppnås.

Man skall beakta att regler och lagar kring avtal, upphandling, konkurrensregler, 
kommunallag och regler för offentligt stöd till näringslivet är svårt. Olika modeller 
för partnerskap, relaterade till upphandling eller fristående från ett inköp, är kompli-
cerade och behäftade med många tolkningsmöjligheter. Jag utvecklade personligen 
en stor respekt för behovet av kunskap och erfarenhet under mitt uppdrag att leda 
anskaffandet av medicinskteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna (NKS) och 
under arbetet att skapa Karolinskas innovationsplattform. 

RÖ är, trots allt, en relativt liten organisation. Det kommer vara omöjligt för RÖ 
att själva behärska alla metoder för exempelvis partnerskap och innovationsupphand-
ling som är beskrivna, möjliga och tillåtna. Expertis fodrar träning och erfarenhet. 
Ett djupt samarbete, kring metoder och utförande kommer att fordras med andra, 
exempelvis inom Sydöstra sjukvårdsregionen där regionerna redan samverkar kring 
vårdens genomförande. Vi tror också att samarbete med andra universitetssjukvård-
system kommer behövas. 

Inom området ekonomi och ekonomisk organisation föreligger en diskrepans mel-
lan uppfattningarna hos den centrala ekonomifunktionen och hos vårdverksamheten 
avseende möjligheter och begränsningar i den nuvarande organisationen. Upplevda 
brister med ersättningsmodellen och den ekonomiska organisationen skapar frusta-
tion hos vården, medan låg kunskapsnivå kring möjligheter och lösningar, påtalas som 
hinder för innovation av de som arbetar inom den centrala ekonomifunktionen. 

En tröghet i att få något att hända i stödfunktioner, till exempel kopplat till IT och 
digitalisering, uppfattas tydligt hos vårdverksamheten. En verksamhetschef uttrycker: 

”Det finns bara strateger, men ingen som uppfattar sig ha 
uppdraget att göra något praktiskt. Sedan flera år har vi 
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från min enhet föreslagit en enkel digital lösning som skulle 
resultera i bättre service till patienter, bättre arbetsmiljö och 
möjligheter att minska antalet administrativa personer med 
flera stycken. Jag vet inte hur många möten det har varit 
med strateger, där slutsatsen landat i ytterligare utredning 
och underlag för principiella ställningstaganden. Men det vi 
behöver är verkstad, någon som gör det som behöver göras. 
Finns det några sådana personer tillgängliga, över huvud 
taget?”

Detta avspeglar en uppfattning om att effektiviteten inom till exempel stödcentrum 
och vad gäller förutsättningarna för exempelvis digitalisering är låg. Men på motsva-
rande vis är ansvariga för stöd och IT-system frustrerade över dålig samordning och 
splittrade önskemål, vilket resulterar i svårigheter att prioritera. Intresset från vården 
för att stödja prioritering och vägledning mot rätt behov uppfattas hos de som ansva-
rar för stödfunktionerna som lågt, vilket i sig kapar ineffektivitet och frustration. Läs 
berättelsen om införandet av REBUS i Del III, vilket illustrerar det problematiska i att 
upprätta goda relationer mellan vård och vårdens stödsystem. 

Arbetsgruppen poängterar att det sällan är organisationens uppbyggnad, ekono-
miskt ersättningssystem eller styrsystem som sätter avgörande hinder för att utveckla 
samhandling enligt Triple Helix. Genom att använda sin organisations styrkor, finns 
möjligheter, bara man bestämmer sig för vad man vill, och varför. Inom den organisa-
tion RÖ idag har, finns problem som kommer att behöva utvecklas. Men sådana för-
ändringar skall initieras och beslutas av andra skäl än för att förbättra möjligheterna 
för samhandling via Triple Helix. En annan organisation inom RÖ, skulle troligen 
inte förändra förutsättningarna för life science i Östergötland. 

För att stödja möjligheten till ökad samhandling enligt Triple Helix behöver RÖ 
istället utveckla förmågan till adekvat organisering för att bättre ta tillvara befint-
ligt kunnande och möjligheter. Härigenom kommer Östergötlands möjligheter bättre 
kunna utnyttjas, och svårigheter överbryggas. Arenor för samhandling via praktiskt 
arbete och möjligheter till träning i denna arbetsform behöver skapas. Inte minst 
RÖs egna medarbetare på olika nivåer och i olika delar inom organisationen behöver 
få möjlighet till att gemensamt arbeta med att lösa specifika uppgifter. Att utifrån 
praktiska reella frågeställningar, gemensamt mellan verksamheten och stödfunktio-
ner hitta lösningar, bidrar till utvecklad förmåga och lösningar. Dessutom behöver en 
struktur för samordning och prioritering av innovationsarbete skapas inom RÖ. En 
möjlighet till förmågeökning hos regionens medarbetare, forskare och medarbetare 
verksamma i näringslivet tillsammans skulle ytterligare stödja förutsättningarna för 
life science i Östergötland.

Arbetsgruppen ser ett tydligt mönster i hur viktigt det är att tydliggöra att grunden 
för all samhandling enligt Triple Helix behöver utgå från ett särskilt förhållningsätt 
hos medarbetarna inom vården. Att i varje situation, där ett särskilt utvecklingsarbete 
eller en inköpsprocess skall initieras, överväga innovation och partnerskap som en 
möjlighet bör föregå valet av metod. 
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Smart specialiserings- 
strategi

Carina Malmgren

I Östergötland finns en samverkansplattform som kallas East Sweden Business Region 
(ESBR). Denna plattform består av aktörer som har till uppgift att främja tillväxt och 
utveckling av det östgötska näringslivet. Exempel på aktörer är Almi, Nyföretagarcen-
trum, kommunernas näringslivskontor och Linköpings universitet. Inom ramen för 
att utveckla ESBR finns ett antal processer, där utarbetandet av en Smart specialise-
ringsstrategi (S3) kom att bli en. Den viktigaste orsaken till detta var EU-kommissio-
nens krav på en Smart specialiseringsstrategi för att komma åt strukturfondsmedlen. 

Arbetet med att arbeta fram strategin var komplicerad och det fanns ingen modell 
för hur man skulle gå tillväga. Förankringsarbetet var naturligtvis avgörande och 
mobiliseringen av ”rätt” personer och aktörer likaså. Målet var en objektiv och för-
utsättningslös analys för tillväxt. En lista på befintliga initiativ togs fram innehål-
lande klusterbildningar, profilområden/teman på LiU m.m. Dessutom upprättades en 
katalog för att sammanställa näringslivets olika delar, den regionala värdekedjan och 
forskningen. Forskningen jämfördes med landets övriga lärosäten. Kunde man med 
rätta hävda att Östergötland var bättre än andra inom vissa områden? Således sortera-
des en hel del bort, till exempel läkemedel. Det fanns en uppenbar risk att cementera 
den rådande indelningen i profilområden som existerat under lång tid och som till 
exempel Linköpings universitet och kommunen använde i sin marknadsföring. Stup-
rör riskerade helt enkelt att befästas. till exempel lyftes flygbranschen ideligen fram 
som det starkaste profilområdet. 

Idén föddes om att satsa på branschoberoende områden. Detta stred naturligtvis 
mot den gamla logiken och det var både modigt och framsynt att tänka i andra banor 
och skära korven på en annan ledd. Utifrån LiUs starka forskningsområden och LiUs 
av tradition nära samarbete med näringslivet identifierades ett antal möjliggörande 
kompetenser, som är generiska och applicerbara på en mängd olika branscher. Dessa 
kom att utgöra unika förutsättningar i Östergötland. Efter en lång process med fokus-
grupper identifierades följande fem styrkeområden, där flertalet är relevanta för life 
science-området:

Effektiv logistik (kan vara: gods, person-och materialhantering, 
processer för tjänsteleverans)

Smarta uppkopplade system och produkter (Secure IoT) (kan vara: 
säker, internet-integrerad kommunicerande elektronik, sen-
sorer, tryckt elektronik)

Visualisering och simulering (kan vara: åskådliggöra komplexa 
data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media, 
spel)
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Avancerade material (kan vara: ytbeläggningar för metaller och 
plaster, nanostrukturerade material, till exempel grafen, bio-
kompatibla material)

Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar  
(Miljönytta som affär) (kan vara: biobaserad cirkulär ekonomi, 
avfall, energi)

S3 beslutades hösten 2014 av styrelsen för Regionförbundet 
Östsam.

Östergötland har blivit en föregångare nationellt där man till skillnad mot flera andra 
regioner har lyckats sätta strategin i operativ handling. Med hjälp av medel från 
Tillväxtverket har en struktur och en organisation för arbetet byggts upp, där varje 
styrkeområde leds av en strateg med sin hemvist på Region Östergötland (Regional 
utveckling). Den första implementeringen av strategin som prioriteringsverktyg blev 
vid ansökan till Vinnovas Vinnväxt-program, som är en tävling med målet att öka den 
regionala tillväxten. Detta resulterade i att Östergötland med Visual Sweden blev en 
vinnare 2016. 

Arbetet med S3 handlar också om att möta samhällsutmaningar och arbetet sker i 
skärningen mellan styrkeområden och applikationsområden. Agenda 2030 ligger som 
grund för samtliga satsningar. 

Strategin fungerar som ett verktyg för att satsa på rätt projekt och att rikta resur-
serna till rätt ändamål. 

Parallella samverkanssystem 
med många initiativ

Redan initialt i förstudiearbetet konstaterade arbetsgruppen att det skulle vara omöj-
ligt att göra en heltäckande beskrivning av alla de samverkansinitiativ som pågår mel-
lan RÖ och LiU. Speciellt utpekade i direktivet var dock Forum Östergötland, varför 
detta forum finns med i beskrivningen av befintliga samverkansformer. Under för-
studiens gång startade även projektet Engagement and Development (EDGE), med 
det primära syftet att öka anslagen till forskning och utveckling. Ett särskilt strate-
giskt område, baserat på LiUs satsningsområden, är life science varför arbetsgruppen 
bedömde det angeläget att beskriva även detta projekt. 
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Forum Östergötland

Åsa Wallin 

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk och translationell forskning vid Lin-
köpings universitet och Region Östergötland. Ett av verksamhetens mål är att fler 
kliniska studier med hög kvalitet utförs vid universitetet och inom regionen. Forum 
Östergötland är också en del av den regionala noden Forum Sydost som representerar 
den sydöstra sjukvårdsregionen i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. 
Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex 
sjukvårdsregioner. 

Forum Östergötland erbjuder stöd och rådgivning för att hjälpa forskare att genom-
föra kliniska studier inom rådande regelverk. Forskningskoordinatorer och statistiker 
kan anlitas som projektstöd eller för att praktiskt utföra arbetsuppgifter. Forum Öst-
ergötland har även ett etablerat samarbete med Test och Innovation på RÖ. 

Sedan 2016 finns också Kliniska forskningsenheten (KFÖ), en del av Forum Öster-
götlands verksamhet. KFÖ har sex fullt utrustade sjukvårdsplatser och ett undersök-
ningsrum. Forskningssjuksköterska finns på plats samt även ett labb för studieblod-
prover. KFÖ kan ge stöd i alla delar av utförandet av en klinisk studie, akademisk eller 
industrisponsrad.

Utöver dessa tjänster arrangerar Forum Östergötland nätverksträffar för forsk-
ningssjuksköterskor och utbildningar inom framför allt Good Clinical Practice (GCP) 
och statistik. Föreståndaren är ansvarig för såväl Forum Östergötland som Forum Syd-
ost, där även Forskningssektionen i Landstinget i Kalmar län och Futurum i Region 
Jönköpings län ingår.

Projektet Engagement and Development (EDGE)

Carina Malmgren

Inom ramen för ett övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och 
Linköpings universitet, det så kallade LINDA-avtalet, har parterna beslutat att starta 
ett tvåårigt projekt. Syftet är att:

bygga strategisk kunskap om nya former för finansiering 
av samverkansforskning med målet att öka Östergötlands 
samlade förmåga att attrahera medel för tillväxt och sam-
hällsutveckling. Detta ska ske genom att koordinera LiUs 
nyligen beslutade fokusområden, vilka i princip är desamma 
som regeringens samverkansprogram och korskoppla dessa 
med regionens styrkeområden i Smart specialiseringsstrate-
gin (S3). Det handlar främst om att samla och paketera LiUs 
breda kompetens tillsammans med externa parter för att att-
rahera forskningsfinansiering med fokus på samverkanspro-
grammen/strategiska innovationsprogrammen och i förläng-
ningen EU:s Horisont 2020. Samtidigt som Östergötlands 
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styrkeområden utvecklas genom att skapa regionala sam-
arbeten/kluster med aktörer från såväl privat som offentlig 
sektor. Ett övergripande mål för Region Östergötland är 
ökad attraktionskraft och hållbar tillväxt.

Projektets personal, som består av tre personer anställda på LiU och Region Öster-
götland, arbetar sammanlagt 200% och har uppgiften att stötta aktörer inom såväl S3 
som fokusområdena i arbetet med att söka medel, genom bland annat kunskap och 
samordning. Efter projektets slut förväntas satsningen ha bidragit till att attrahera 
betydande finansiering som gynnar såväl S3 som fokusområdena.

Resurser i en life science- 
satsning i Östergötland

Arbetsgruppens bedömning är att det finns strukturella resurser för en life science-
satsning i Östergötland. Nedan beskrivs dessa i form av:

Ett komplett sjukvårdssystem med innovationsstrukturer

Flerfakultetsuniversitet med ett innovationssystem

Begränsat och svåridentifierat näringsliv

Ett komplett sjukvårdssystem

Mathias Axelsson och Maria Randjelovic

Region Östergötland är ett komplett sjukvårdssystem från primärvård till universi-
tetssjukvård och kvaliteten på den vård som utförs är hög, vilket bland annat visar sig 
vid Dagens Medicins jämförelse av kvalitet mellan landets olika sjukhus där RÖ har 
rankats högt de senaste åren. 

Strukturer, ledning och styrning 

Region Östergötland har cirka 460 000 invånare och utgör tillsammans med Region 
Jönköpings län och Kalmar läns landsting den Sydöstra sjukvårdsregionen med drygt 
1 miljon invånare. I Region Östergötland drivs sjukvård i de fyra sjukhusen Univer-
sitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och 
Finspångs Lasarett, samt på 42 vårdcentraler, varav 9 drivs i privat regi på uppdrag 
av Region Östergötland. Universitetssjukhuset i Linköping levererar högspecialiserad 
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vård till hela Sydöstra sjukvårdsregionen och är också ett nav i utbildningen av dess 
ST-läkare och specialistläkare i deras efterutbildning. Region Östergötland är indelat 
i 6 produktionsenheter med regionövergripande specialistsjukvård, 4 länsdelskopp-
lade närsjukvårdscentra, ett regionövergripande Primärvårdscentrum och Centrum 
för verksamhetsstöd och utveckling (CVU) som samlar all stödverksamhet. Grunden 
till organisationen lades redan under 1990-talet, för att efter en större omorganisa-
tion 2003 förbli i stort sett oförändrad så när som på ett par mindre ändringar 2017. 
Strukturen är avsedd att kombinera ett länsdelsorienterat nära vårdflöde med de stor-
driftsfördelar som länsövergripande strukturer för specialistsjukvården ger i form av 
samordningsvinster och en kvalitetssäkrad specialiserad vård. 

En tydlig beställar-utförarmodell används mellan politik och tjänstemannaorga-
nisation. De ekonomiska medlen till produktionsenheterna, liksom deras uppdrag, 
tilldelas direkt från Hälso- och sjukvårdsnämnden i form av anslag, med undantag 
för Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Diagnostikcentrum och de delar av 
Sinnescentrum som tillhandahåller anestesi- och intensivvård. De senare finansieras 
genom tjänstebaserade avgifter från de vårdande produktionsenheterna. Produktions-
enheterna och klinikerna har därmed ett starkt decentraliserat mandat, vilket innebär 
starka vertikala strukturer som är väl trimmade i ständiga förbättringar och säkerligen 
en av de viktigaste bidragande orsakerna till den höga vårdkvaliteten som RÖ leve-
rerar. De ledande cheferna inklusive dekan träffas varannan vecka i Hälso- och sjuk-
vårdens ledningsgrupp, vilket ger goda förutsättningar för gemensamma och snabba 
beslut inom RÖ. 

En inblick i nära vård 

Ovanstående beskriver vårdsystemet i Östergötland. Nu ska vi byta perspektiv och ta 
del av en berättelse om en helt vanlig dag på jobbet på en vårdcentral i RÖ. 

”Som specialist i allmänmedicin i primärvården är jag väl-
digt tydligt ett sjukvårdens ansikte utåt och har också väldigt 
många kontakter med andra delar av sjukvårdssystemet. Jag 
är tydligt en del av många andras processer och får då också 
använda mig av många olika IT-system för olika syften. 
I vardagen ömsom vandrar jag, ömsom kastas jag mellan 
ytterligheter som den påtagliga glädjen hos nyblivna för-
äldrar på BVC till den ruvande oron hos anhöriga till allt-
mer avtacklade åldringar eller den fokuserade vakenheten i 
arbetslaget när någon kommer in med akuta bröstsmärtor 
eller andningssvårigheter. När jag har pratat med och under-
sökt min patient, behöver jag oftast få till någon form av 
ytterligare vårdkontakt som uppföljning till exempel i form 
av labprover, röntgenundersökning, EKG-undersökning, 
lungfunktionsmätning eller instruktioner om hur en specifik 
inhalator ska användas.

Till vår hjälp har patienten och jag ett antal olika personer 
och verksamheter och det är min uppgift som läkare att kalla 
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in dessa resurser. För att göra detta behöver jag ofta springa 
runt bland korridorerna och knacka på ett antal dörrar inn-
an jag har lyckats få tag på den som kan ta frågorna vidare i 
stunden. Då har redan 5 minuter arbetstid gått till att skapa 
det team som krävs runt just den här patienten. Kan man 
inte göra detta smidigare? Kanske klicka på några symboler 
på en surfplatta och skriva några rader som sedan kan läsas 
och omhändertas av undersköterskan på mottagningen när 
hon är färdig med bensårsomläggningen som hon just håller 
på med? Patienten skulle kunna sitta i lugn och ro utanför 
min dörr tills hon blir hämtad. 

Den avtacklade åldringen är en utmaning att hjälpa. Vi 
behöver utreda hela hans situation i form av flera potentiellt 
allvarliga medicinska tillstånd, nutritionsstatus, behov av 
hjälpmedel i hemmet, behov av tillsyn i hemmet, rehabili-
terande och funktionsbevarande träning, med mera. För att 
göra det behöver flera samhällsfunktioner samarbeta. I en 
digital värld blir vi dövstumma när våra IT-system inte kan 
prata med varandra. När är det läge att sammankalla till 
ett gemensamt möte för samordnad vård- och omsorgspla-
nering? Det bör inte ske innan jag har fått svar på demens-
proverna och skiktröntgen av hjärnan eller innan vi vet om 
patienten har en framåtskridande tumörsjukdom, men vi 
kan inte heller vänta för länge med tanke på att frun signale-
rar att hon också börjar svikta i sin ork. Vem ska berätta för 
vem hur det står till? Hur får jag tag på dottern i Alingsås? 
Hur får undersköterskan hos det privata omsorgsföretaget 
som kommunen har avtal med klart för sig hur bensåret ska 
läggas om och vikten av rätt kompression i bandaget? Jag vill 
ha mycket information om mina patienter och vill veta vad 
som händer med dem. Den gemensamma digitala patient-
journalen är ett mycket viktigt arbetsredskap för att säker-
ställa att jag vet bakgrunden till de läkemedel som skrivs ut, 
vilka utredningar som är gjorda innan diagnosen ställs och 
hur vi ska gå vidare. Men hur ska jag enkelt kunna hitta upp-
gift om när patienten första gången fick sin antidepressiva 
medicin och hur länge han skulle använda den innan vi ska 
försöka göra ett avslut? Hur ska jag kunna veta om en per-
son är fullständigt utredd för sitt ryggonda när jag ombeds 
ta ställning till intyg inför fortsatt sjukbidrag? Överblicken 
är mycket svår att åstadkomma. Jag lever ständigt med en 
oro att jag överutreder (dubbelarbetar) eller å andra sidan 
missar någonting väsentligt. Hur kan jag kommunicera 
mina strategier för att hantera mina hypokondriskt lagda 
patienter så att inte andra kollegor i sjukvårdssystemet spär 
på deras ångest genom att skicka undersökningar på områ-
den där vi redan har konstaterat att det inte är någon fara?” 
(Distriktsläkare, hösten 2017) 
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Innovationsstrukturer i sjukvårdssystemet 

Redan 2009 identifierades behovet av bättre processer inom vården i länet och mul-
tiprofessionella projektgrupper tillsattes för att förbättra framför allt flödet för två 
stora cancergrupper, colon- och bröstcancer. Resultaten av de projekten blev visser-
ligen bra, men det tog väldigt många år och stora personella resurser att genomdriva 
förändringar. Vår bedömning är att det till stor del beror på att varje ingående stark 
vertikal struktur (specifik klinik, centrum, ekonomi, IT, juridik etc.) kan bromsa/
stoppa en förändring som är negativ för deras del även om det är positivt för proces-
sen och att det faktiskt inte finns någon funktion som på ett bra sätt kan besluta i de 
fall konsensus inte kan uppnås. RÖ har också en stark produktionsinriktning och det 
tillsammans med ökande krav, som även flertalet andra sjukvårdssystem i landet har, 
medför stora utmaningar i att frigöra tid för utveckling och forskning. Sammantaget 
blir då vår bedömning är att det inte längre räcker att RÖ som sjukvårdssystem lutar 
sig så tungt mot ständiga förbättringar inom de vertikala strukturerna, utan att det 
behövs mer genomgripande förändringar som ökar förutsättningarna för horisontell 
utveckling och innovation. Distriktsläkaren fortsätter:  

”Det skulle kännas väldigt bra om Vårdcentralen skulle kun-
na associeras till begrepp som ”smart”, ”smidig” och ”lätt-
begriplig” i tillägg till ”trygg”, ”kompetent” och ”säker”. 
Jag vill ju inte vara en bakåtsträvare, men upplever ibland 
att det är lätt att jag och mina kollegor uppfattas så när vi 
uppmärksammar på glapp mellan det tänkta och det verkliga 
behovet. Jag skulle vilja att någon/några sakkunnig/-a inom 
informatik, teknik eller kanske logistik följer med mig några 
dagar i mitt arbete och väcker idéer om nya arbetssätt och 
hjälpmedel som vi kan utveckla ihop. För det är ju faktiskt 
väldigt spännande med nya idéer och stimulerande att få 
vara med och tänka nytt, att få vara en del av både nutiden 
och framtiden.” 

Inom RÖ finns en funktion för att underlätta innovationer i vården; Test och Inno-
vation. Funktionen finns organisatorisk placerad i CVU, och startade som en Vin-
novafinansierad Innovationssluss och transformerades sedan till en testbädd. Så här 
beskriver sig funktionen på hemsidan: 

”Enheten riktar sig till företag, forskare, patienter, närståen-
de samt till medarbetare och verksamheter i Region Öster-
götland. Test och innovation erbjuder kompetens inom vård, 
medicinsk teknik, IT och innovativa metoder. Enhetens 
mål är att fler idéer ska utvecklas och användas. Hos test 
och innovation finns bland annat simulerade vårdmiljöer, 
medicinska simulatorer och IT-miljöer. De kan underlätta 
utveckling och test av produkter och tjänster innan dessa 
provas i verksamheterna” (Hemsida, våren 2018) 
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Berättelserna i förstudien visar dock att det är svårt att få det breda stöd och hjälp av 
Test och Innovation som företag, forskare, patienter och medarbetare behöver för att 
verkligen kunna genomföra en idé. Vi i arbetsgruppen drar slutsatsen att detta beror 
på bristande förutsättningar/resurser samt troligen såväl otydligheter i deras uppdrag 
som att de är för långt placerade från den faktiska vården. Därmed kan de inte erbjuda 
näringslivet tillgång till vårdens processer och kunnande och vice versa. 

För att enheten ska kunna leverera de funktioner som man beskriver på hemsidan 
till företag, forskare, patienter och medarbetare inom RÖ krävs rikliga resurser och 
en djup förståelse för vården utöver teknisk kompetens. Det måste också vara tydligt 
i uppdraget att enheten ansvarar för matchning av lämpliga intressenter liksom pro-
jektledning under hela processen och inte ”bara” rådgivande eller till och med avvi-
sande som det ibland uppfattas i dagsläget. 

Triple Helix-samhandling i den högspecialiserade vården 

Vi vill här lyfta fram två områden där Triple Helix-samhandling redan har hänt i Öst-
ergötland. Den första, som blivit världsledande inom medicinsk visualisering med MR 
och DT, är i CMIV, som vi nu uppfattar stå i ett vägval om nästa steg. Det andra är 
kliniska beslutstöd som får betraktas som ett område under utveckling. Första steget 
är taget. 

CMIV 

CMIV bildades 2003 som ett samarbete mellan Sectra, Universitet och Regionen 
(dåvarande Landstinget), med mål att fokusera på att utveckla tekniker för detektering 
och visualisering av sjukdomstillstånd för att ge direkt klinisk nytta till patienterna. 
Huvudsakliga initiativtagare och drivande var VD Sectra, och en professor och ansva-
rig för Visualiseringscenter C, med stöd från erforderliga strukturer på RÖ och LiU. 
Det som skiljer CMIV från flertalet andra forskningsenheter är dess tvärvetenskapliga 
smältdegel, operationaliserat i ett läsfikarum, där nationella och internationella fors-
kare/doktorander från olika delar av medicinsk och teknisk fakultet kan samarbeta och 
utbyta erfarenheter kontinuerligt. Verksamhetens placering mitt i sjukhuset, med en 
kontinuerlig blandning av patienter, forskningsdeltagare, vårdmedarbetare och fors-
kare, är också en central komponent. Det skapar en otroligt kreativ miljö och påmin-
ner hela tiden om CMIV:s huvudinriktning att forska inom kliniknära områden för 
att på kort tid komma vården och patienterna till verklig nytta. CMIV leds av, det vi 
i arbetsgruppen kommit att benämna som Triple Helix-entreprenör med förmågan 
att driva samhandling med Triple Helix’ ingående parter (se vidare senare i Del I om 
Triple Helix-entreprenörer). 

Verksamhetschefen för Röntgen på Universitetssjukhuset är mycket positiv till 
CMIV; men ser också svårigheter i det dagliga arbetet: 

”CMIV firar snart 15-årsjubileum och har således funnits 
med i den östgötska radiologin ända sedan jag tillträdde som 
verksamhetschef på Röntgen i Motala 2006. Till största del 
har CMIV verkligen förgyllt röntgenverksamheten i Linkö-
ping och Östergötland genom att attrahera medarbetare och 
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verksamheter från universitetet, industrin och sjukvården. 
CMIV är utan tvekan ett av Östergötlands starkaste varu-
märken och en Triple Helix i dess absolut mest fulländade 
form. Om Östergötland får besök till sjukvård, näringsliv 
eller universitet är uppvisning av CMIV närmast obligato-
riskt, liksom representation när delegationer från Östergöt-
land är ute på representation i övriga delar av världen. Vid 
rekrytering är vi många verksamhetschefer som gärna lyfter 
fram CMIV som ”vår” verksamhet och lockar med deltagan-
de. En stor utmaning för mig är dock att när CMIV solar sig 
i glansen kan till och med den mest högspecialiserade och 
spetskompetenta universitetssjukvårdsradiologin lätt hamna 
i skuggan, med mindre självsäkra och stolta medarbetare på 
röntgenkliniken samt en polarisering av de två tätt samman-
flätade verksamheterna (kliniska radiologin och CMIV:s 
forskningsundersökningar). Lägger man sedan till bistra 
ekonomiska tider för såväl universitet som regionen, så ris-
kerar revirtänkande förstås snabbt kräva större utrymme.” 

Även andra kliniska områden är intresserade av avbildningsmöjligheten som finns i 
Triple Helix kring CMIV. En nyrekryterad toppforskare inom psykiatri, som även 
är klinisk verksam och ansvarig för forskningscentret CSAN som studerar beroende, 
uttrycker expansionsmöjligheter för CMIV: 

”Experimentalmedicin inom hjärnsjukdomarnas område är 
bland annat beroende av starka avbildningsresurser för att 
generera pålitliga biomarkörer. Vi är i det avseendet väl för-
sedda vad gäller MR, men för läkemedelsutveckling är PET 
närmast ett måste. Vidare saknas en till synes trivial resurs, 
som likväl ofta avgör skillnaden mellan om dessa studier 
kan bli av eller ej. För att genomföra studierna behöver vi 
inte sällan kunna formulera och märka studieläkemedlet, 
och ibland tillverka placebo. Tillgång till denna resurs, till 
kostnader som är hanterbara i en akademisk miljö, har i 
stort sett försvunnit sedan apoteksmonopolet upphörde, 
och APL började fungera som en kommersiell aktör. Genom 
vårt omfattande samarbeta med läkemedelsindustrin genom 
åren, och genom den forskning som pågår inom centret 
finns enligt min uppfattning mycket goda möjligheter att 
bygga upp en stark translationell kapacitet vid LiU och US. 
Detta visas av att redan kunnat etablera partnerskap med 
läkemedelsföretag. För att till fullo uppnå den potentialen 
skulle det dock krävas satsning på PET-imaging, och egen 
kapacitet för formulering, märkning, hållbarhetsanalys etc. 
Det kanske inte är så visionärt att prata om dessa praktiska 
saker. Men har man sett hur de bästa vetenskapliga visio-
nerna faller ihop av brist på en placebokapsel blir man rätt 
ödmjuk. 
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Stroke Prevention – ett första kliniskt beslutsstöd 

Ytterligare ett område där innovation har åstadkommits inom den högspecialiserade 
vården är inom kardiologin på Universitetssjukhuset där man, i en Triple Helix-sam-
handling har utvecklat ett kliniskt beslutsstöd – Stroke Prevention. Så här berättar 
kardiologerna: 

”Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke 
bör förskrivas blodförtunnande läkemedel. I Östergötland 
var vi redan relativt bra på att förskriva dessa läkemedel, 
men vi på Kardiologiska kliniken ville att vi skulle bli ännu 
bättre. Genom att utveckla ett kliniskt beslutsstöd som gör 
det lätt att göra rätt för våra kollegor inom primärvården har 
vi förbättrat behandlingen. Idag vet vi att vi förhindrat ett 
antal strokefall hos riskgrupper. Inom tre år har vi samlat 
tillräckligt med data för att göra en uppföljande studie på 
omfattningen.” (Kardiologerna, våren 2018) 

Såväl arbetsgruppen som från nationella initiativet om life science finns en förhopp-
ning om att Kliniska beslutsstöd kan bli ett satsningsområde för Östergötland. Att 
utveckla kliniska beslutsstöd har dock sina utmaningar, såväl kliniskt som IT-mässigt. 
Läs hela berättelsen om ett kliniskt beslutsstöd som förhindrar stroke i Del III. Vi 
återkommer till detta satsningsområde i Del II.

Universitet med  
flera fakulteter 

Medicinska, tekniska och filosofiska fakulteten är de tre fakulteter som oftast omnämns, 
och som även deltagit i denna förstudie. Utbildningsvetenskap är ett formellt område 
som i praktiken fungerar som en egen fakultet. I vissa ceremoniella sammanhang räk-
nas dock utbildningsvetenskap som tillhörande Filosofisk fakultet. Respektive fakul-
tet har det högsta ansvaret för utbildning och forskning inom sitt område och fungerar 
som beställare till institutionerna. Fakulteten leds av en dekan, som också är fakultets-
styrelsens ordförande. Själva utbildningen och forskningen bedrivs vid institutioner. I 
nuläget finns 14 institutioner vid LiU. 

På följande sidor beskrivs de tre deltagande fakulteterna utifrån ett resursperspek-
tiv avseende en samlad life science-satsning i Östergötland. 
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Medicinsk fakultet

Maria Jenmalm

Medicinska fakultetens styrkeområden 
 inom life science

Medicinska fakultetens verksamhetsområden och kompetenser är starkt anknutna till 
problemområden och frågeställningar med relevans för utvecklingen av life science-
verksamhet. En tät samverkan mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland 
samt övriga Sydöstra sjukvårdsregionen är sedan länge etablerad inom utbildning och 
forskning, med strategiska satsningar inom exempelvis medicinsk bildvetenskap, sys-
temneurobiologi, forensiska medicinska vetenskaper, cancer samt mukosal infektion 
och inflammation. Dessa strategiska satsningar innefattar även framgångsrik forsk-
ning i samarbete med Tekniska och Filosofiska fakulteten. Forskningen bedrivs ofta 
multidisciplinärt, med gott interprofessionellt samarbete mellan kliniker från olika 
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och universitetsanställda prekliniker, med 
biomedicinsk, laborativ och teknisk kompetens. De delade lokalerna mellan Region 
Östergötland och Medicinska fakulteten gynnar detta samarbete. Kombinations-
tjänster är också vanliga, med delad anställning mellan sjukvårdshuvudmännen och 
Medicinska fakulteten. Karriärprogrammet Från student till docent har ökat antalet 
anställda på Region Östergötland som bedriver forskning. 

Medicinska fakultetens stora forskningssatsningar i samarbete med nationella 
finansiärer och RÖ, Wallenberg Centre of Molecular Medicine (WCMM), Center for 
Social and Affective Neuroscience (CSAN), samt Center for Medical Image Science 
and Visualization (CMIV) är väletablerade noder i gränslandet mellan människa och 
teknik som kommer att ges stöd för fortsatt utveckling. Samarbeten med Filosofiska 
fakulteten, Medicinska fakulteten och Region Östergötland innefattar Linné-centrat 
HEAD, med fokus på kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet 
ur ett handikappvetenskapligt perspektiv, forskningscentrat Helix, där hälsa, lärande, 
rörlighet och entreprenörskap i arbetslivet studeras samt samarbete med Professor 
Gerhald Andersson, IBL, i studier av internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Dock 
finns ytterligare potential i forskningssamarbetet mellan LiUs olika fakulteter; tvär-
vetenskaplig samverkan behöver förbättras. Medicinska fakultetens nära samarbete 
med LiUs övriga fakulteter, Region Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen ska 
lägga grunden för en fortsatt utveckling av våra starka forskningsmiljöer. Under 2018 
gör VR särskilda satsningar på tvärvetenskap och det är genom tvärvetenskap vi kan 
ta berättigad plats i life science på nationell och internationell nivå. 

Det finns en sammanhållen struktur för forskning och implementering av forsk-
ningsresultat i klinisk praxis. Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk och 
translationell forskning för att underlätta att kliniska studier med hög kvalitet utförs 
vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Forum Östergötland har till-
sammans med övriga Sydöstra sjukvårdsregionens enheter för kliniskt forskningsstöd 
(Futurum Jönköping resp. FoU-enheten Kalmar) etablerat Forum Sydost – sjukvårds-
regionens nod för klinisk forskning i det nationella nätverket för nationell samordning 
av kliniska studier. Forum Sydost stimulerar kontakter mellan akademi, hälso- och 
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sjukvård och näringsliv, och utgör en plattform för forskningsstöd för kliniska projekt. 
Forum Sydost har fått ett nationellt uppdrag att utveckla spetskompetens inom forsk-
ningsstöd för utveckling av med tech-området i klinisk forskning.

Betydelsen av interprofessionellt teamarbete inom vården har länge betonats av 
WHO och har under senare år uppmärksammats i UKÄ:s utvärderingar och i den 
nationella utredningen kring ny läkarutbildning. Medicinska fakulteten har ett tidigt 
initierat och långvarigt forsknings- och utvecklingsarbete inom fakultetens utbild-
ningsprogram fått en stark ställning inom interprofessionellt lärande (IPL), både 
nationellt och internationellt, och blivit en förebild för andra lärosäten. Med mål-
sättningen att vara fortsatt ledande är IPL ett strategiskt område för fakulteten inom 
ramen för medicinsk pedagogik. 

Till hösten startar LiUs första engelskspråkiga kandidatutbildning: Experimental 
and Industrial Biomedicine. I detta utbildningsprogram arbetar LiU i nära samarbete 
med biopharma- och biotech-industrin, vilket indirekt ger ytterligare möjligheter till 
nyttiggörande samverkan med life science-sektorn.

Vad skulle vi kunna sätta igång med  
om vi fick resurser

Förutsättningarna för ett fruktbart Triple Helix-samarbete, där framgångsrik samver-
kan med näringslivet läggs till det täta samarbetet mellan Region Östergötland och 
medicinska fakulteten, skulle kunna stärkas på flera olika sätt. Inom Sydöstra sjuk-
vårdsregionen finns goda förutsättningar att bidra till progress inom med tech-områ-
det, särskilt inom medicinsk visualisering, samt utveckling av modeller och teknik för 
kliniskt beslutsfattande. Fortbildning inom nyttiggörande, innovation och implemen-
tering skulle kunna erbjudas anställda inom medicinska fakulteten, för att öka deras 
kompetens och förstärka positiva attityder till innovation. Strategier för att stärka 
samverkans betydelse för meritering skulle kunna utvecklas. En starkare resurs för 
samarbete med etablerade företag skulle kunna etableras, för att systematisera arbetet, 
öka kompetensen inom avtalsskrivning samt underlätta kontakter med anställda inom 
medicinska fakulteten och Region Östergötland. Forskningssamarbetet med tekniska 
och filosofiska fakulteten skulle kunna stärkas ytterligare. Värdefulla erfarenheter från 
tekniska fakultetens samarbete med näringslivet skulle även kunna tillvaratas på ett 
mer systematiskt sätt. Den tidiga övergripande strategin för patent- och affärsutveck-
ling skulle kunna vidareutvecklas. Forum Östergötland skulle kunna förstärkas med 
innovationsstödjande kompetens. 

Vad ser vi som potential inom 5–10 år

Ett framgångsrikt Triple Helix-samarbete skulle öka flödet mellan forskning, imple-
mentering och innovation. Medicinska fakultetens förmåga att attrahera EU-medel 
skulle stärkas. Samarbetet med etablerade företag skulle stärkas, patientnyttan skulle 
öka liksom tillväxten i Östergötland.
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Teknisk fakultet

Edwin Jager

Här och nu – vad är vi bra på i detta avseende!

Den tekniska fakulteten (TekFak) har ett brett verksamhetsfält, från industriell eko-
nomi till kemi, och från IT till materialfysik. Traditionellt har TekFak alltid haft en 
stark koppling till life science, framför allt genom tvärvetenskapliga projekt mellan 
TekFak och life science-relaterade grupper på Medicinska fakulteten eller på andra 
universitet, till exempel Karolinska institutet (double helix). Det mest kända exemplet 
är troligen CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering).

IFM och ITN är bra på nya, avancerade material för tillämpning inom life science, 
som biosensorer, implantat, sensorytor, lab-on-a-chip. Flera grupper är direkt kopp-
lade till life science: Vid IFM till exempel Sensor och aktuatorsystem, Bioteknologi, 
Molekylärytfysik och nanovetenskap; vid ITN framför allt Organisk elektronik samt 
Medie- och Informationsteknik. 

Institutionen för medicinsk teknik (IMT) som forskar bland annat inom biomedi-
cinsk bildvetenskap och biomedicinsk optik sitter även fysiskt i universitetssjukhus-
området för att underlätta samarbetet. 

Institutionen för systemteknik (ISY) och Institutionen för datavetenskap (IDA) 
har en hel del forskning och utbildning kring e-hälsa. Även på Institutionen för eko-
nomisk och industriell utveckling (IEI) finns det många life science-kopplingar, med 
områdena Biomekanik och Vårdlogistik som uppenbara exempel.

Det finns och har funnits flera initiativ vad gäller tvärvetenskapligt samarbete. För-
utom de många tvärvetenskapliga projekt som pågår på grupp- och enskilda forskar-
nivå, fanns bland annat LIST (Linköping Initiative in Life Science Technology), där 
forskare kunde ansöka om små forskningsmedel för tvärvetenskapliga projekt. Det 
finns Advanced Functional Materials, där man är verksam inom tvärvetenskapliga 
projekt och som har utlysningar för sådana projektmedel (inte begränsad till life sci-
ence). Det finns särskilda centra såsom CMIV och Wallenberg Center for Molecular 
Medicin (WCMM). 

Inom forskarutbildning finns Forum Scientium, en tvärvetenskaplig forsknings-
kola inom life science och inom grundutbildning håller man på att skapa en tvärveten-
skaplig utbildningsstrimma inom området eHälsa genom gemensamma projektkurser 
mellan utbildningar vid MedFak och TekFak. I projekten kommer studenter med olika 
bakgrund – specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster, och ingenjörsstudenter inom sen-
sorer, material, elektronik, kommunikation, mjukvara, och design – att samarbeta.

Vad ser vi att vi skulle kunna sätta 
 igång med om vi fick resurser.

Även om det finns många bra exempel av tvärvetenskaplig life science inom både 
utbildning och forskning, finns det utrymme för förbättring. Som personlig reflektion 
kan nämna att det ofta svårt att hitta rätt person/grupp att sätta upp ett samarbete 
med. De olika institutionerna är stora och det är svårt att hitta ingångar. Ibland, sitter 
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personen med rätt, kompletterande expertis i huset bredvid utan att man vet om det. 
Att ha en punkt som har bra överblick vore eller en resurs som kunde hjälpa till att 
hitta rätt partner eller expertis vore ibland önskvärd. Vissa kontakter har jag faktiskt 
fått genom deltagandet i den Populärvetenskapliga veckan som organiseras för gym-
nasiestudenter. Då råkade man möta några andra LiU forskare.

Vad ser vi som potential inom 5–10 år.

Även om TekFak redan har en hel del life science finns det mycket mera potential kvar. 
Om olika forskare/forskargrupper enkelt kunde mötas för att fritt kunna spåna fram 
nya projektidéer samt på ett relativt enkelt sätt kunde få såddfinansiering för att testa 
idén och samarbetet inför en större ansökan till de vanliga finansieringskanalerna, då 
skulle man kunna få en hel del nya projekt. Också är det svårt och tungrott att komma 
in i Regionen. För det första är det svårt att utifrån hitta rätt kliniker, läkare, eller 
sjuksköterska för ett sådant samarbete och för det andra måste denna person också ha 
tid och resurser att avsätta för forskning utöver dennes dagliga kliniska verksamhet. 

Filosofisk fakultet

Claes-Fredrik Helgesson och Malin Nordström

Har forskning och undervisning vid filosofiska fakulteten på Linköpings universitet 
någon roll att spela i utvecklingen life science-området i regionen? 

Den filosofiska fakulteten har ett brett verksamhetsfält. Inom fakulteten finns 
forskning som spänner över de flesta traditionella ämnesområden inom samhällsve-
tenskap och humaniora. Därtill finns flera tvärvetenskapligt orienterande forsknings- 
och undervisningsmiljöer som är organiserade kring ett särskilt forskningstema, såsom 
Barn, Miljöförändring, Genus samt Teknik och social förändring. 

Vid en första anblick skulle man kunna tro att fakultetens verksamhetsområden 
och kompetenser enbart har liten anknytning till problemområden och frågeställning-
ar med relevans för utvecklingen av life science-verksamhet. Bakom olika rubriker 
och etiketter finns däremot en mångfald av forskning och undervisning med direkt 
anknytning eller stark bäring på life science. Vi finner forskning inom samhällsve-
tenskap, ekonomi, beteendevetenskap och humaniora som studerar innovation, såväl 
vad gäller förutsättningarna för innovation och vad som formar den och villkoren för 
mottaglighet. Vi finner också forskning inom specialiserade områden såsom bioetik 
och hälso-ekonomi.

Det är inte bara bredden som gör forskningen inom filosofisk fakultet svår att 
överblicka i relation till life science. Det finns också flera olika sätt som forskningen 
kan knyta an till, och vara relevant för, utvecklingen av life science-området. Tabel-
len nedan försöker särskilja mellan några typer av forskning med utgångspunkt i hur 
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forskningen relaterar till områden inom life science. I en dimension görs distinktionen 
mellan den forskning som empiriskt studerar life science och de som inte enbart gör 
det. I andra dimension görs distinktionen mellan den forskning som primärt avser att 
ge bidrag till områden inom life science eller bredare.

En tydlig form av forskning inom filosofisk fakultet med relevans för life science 
är den som såväl empiriskt som teoretiskt fokuserar på frågeställningar inom områ-
det (grupp 3 i tabell 1). Bland sådan ”domänspecialiserad” kan nämnas forskningen 
inom bioetik. Forskning om upphandlingsregler kan påverka innovationsprocesser 
där köparen är en offentlig organisation kan såväl empiriskt som teoretiskt relateras 
även till områden utanför life science. Den skulle därmed vara ett exempel på en mer 
”domänagnostisk” forskning. Det faktum att den blir svårare att identifiera betyder 
dock inte att den inte har någon relevans för utvecklingen av just life science-området. 

 FORSKNING SOM 
FOKUSERAR PÅ ATT 
TEORETISKT BIDRA TILL LIFE 
SCIENCE OMRÅDEN

FORSKNING SOM 
FOKUSERAR PÅ ATT 
TEORETISKT BIDRA TILL 
MÅNGA OMRÅDEN.

FORSKNING SOM EMPIRISKT 
INTRESSERAR SIG ÄVEN FÖR 
OMRÅDEN UTANFÖR LIFE 
SCIENCE

1. Domänfokuserad forskning.

t.ex. innovationsforskning, 
informatik

2. Domänagnostisk 
forskning t.ex. forskning 

om ekonomistyrning, 
upphandling

FORSKNING SOM EMPIRISKT 
INTRESSERAR SIG FÖR LIFE 
SCIENCE OMRÅDEN

3. Domänspecialiserad 
forskning.

t.ex. Bioetik, hälso-ekonomi, 
vårdens digitalisering

4. Domänutforskande 
forskning

t.ex. forskning om komplexa 
organisationer

 

Tabellen beskriver att det inte bara finns en bredd inom filosofisk fakultet utan också 
att det finns flera olika sätt som forskning är och kan göras relevant för utvecklingen 
inom life science i Östergötland. Hur en särskild forskningskompetens kan komma till 
nytta beror på en lång rad frågor som den specifika frågeställningen och på vilket sätt 
forskningen kan knytas till denna. 

Den fråga som blir central givet denna reflektion är inte om forskning och under-
visning vid filosofiska fakulteten på Linköpings universitet har roller att spela i utveck-
lingen life science-området i regionen. Den mer relevanta frågan är vad som krävs för 
att forskningen inom filosofisk skulle kunna spela dessa roller.
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Innovationssystem med nödvändiga  
strukturer och funktioner

Åsa Wallin

Nuläge

Inom LiU har under årens lopp funnits en rad olika innovationsstödjande insatser och
organisationer, några av dem med specifikt uppdrag att ge stöd till innovation och 
forskning inom life science. Idag är merparten av den innovationsstödjande verksam-
heten förlagd till Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding AB) och inno-
vationsstödjande verksamheter LiU Innovation, investeringsstöd genom LiU Invest 
samt företagsinkubatorn Lead i Östergötland AB (LEAD). Ingen av dessa enheter/
organisationer har en renodlad life science-profil, däremot har både LiU Innovation 
och Lead rådgivare med domänkunskap inom life science, främst medicinteknik. 

LiUs interna innovationsstöd har under de senaste 15 åren haft olika skepnader. I 
och med regeringsuppdraget att inrätta ett innovationskontor vid LiU stärktes upp-
draget och sedan 2012 bedrivs innovationskontorsverksamhet som från start legat 
under LiU Holdings verksamhet. 

Idag har LiU Innovation lokaler och verksamhet på alla campus-områden (exklu-
sive Carl Malmsten-skolan). LiU Holdings huvuduppdrag att äga och investera i kun-
skap från LiU genomförs idag i enheten LiU Invest, det vill säga göra tidiga investe-
ringar i företag och projekt som bygger på kunskap från LiU. LiU Invest har möjlighet 
att gå in med investeringar mellan 250 till 500 tkr och helst med andra privata som 
offentliga medinvesterare. För life science-projekt med krav på långsiktig planering 
och hållbarhet är detta tidiga kapital av vikt då det signaleringar förtroende [från det 
egna universitetet], ger utrymme för att använda själva investeringen fritt och kom-
pletterar med ett nätverk med fokus på investeringar och kapitalanskaffning. Den 
tredje delen av Holdings innovationsstödjande struktur är företagsinkubatorn LEAD 
som bildades redan 2001. Lead ägs av LiU via LiU Holding AB och finansieras av LiU, 
Linköpings och Norrköpings kommun samt Vinnova.

Historik 

Kommersialisering av forskningsresultat har länge setts som en möjlighet. För att kun-
na öppna upp för möjligheten att kommersialisera kunskap använder sig universiteten 
av holdingföretag då de i sin myndighetsform inte kan bedriva kommersiell verksam-
het.mUppdraget att som universitet bilda Holdingföretag kom från regeringen. 
LiU Holding bildades 1995 för att ta tillvara på potentialen att i främsta hand hantera 
och kommersialisera forskningsresultat i form av patent. Företaget Forskarpatent i 
Linköping AB (Forskarpatent) var ett företag i den koncernstruktur som skapades 
runt LiU Holding. Affärsmodellen byggde på att forskare knoppade av sin kunskap i 
patent som sedan delvis köptes av Forskarpatent för att därefter antingen licensiera 
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eller sälja framgångsrikt. Det visade sig däremot mycket svårare att driva denna typ 
av affärer än vad man först trott. Det företaget vill köpa är inte bara en rättighet utan 
kunskap. Därför är inte ett patent tillräckligt utan det kräver även komplement av 
forskarens insats, vilket inte alltid är enkelt att hitta en praktisk lösning för om det är 
så att forskaren inte är intresserad. Flera av de patent i portföljen var för tillämpningar 
inom life science. De lyckades inte kommersialiseras då det var svårt att hitta en affärs-
strategi, inte minst för att det kräver en enorm insats att leta rätt kund och sedan även 
komma till slutsteget lyckad affär med vinst som även täcker de utgifter som patentet 
kostat under tiden. 

Utöver den fasta innovationsstödjande strukturen har LiU och LiU Holding varit 
involverade i flera projekt med uttalade innovationsambitioner som finansierats av 
Vinnova och Tillväxtverket. Exempel inom life science är NovaMedTech som koordi-
nerades av Institutionen för medicinsk teknik (IMT) och Livsteknologiernas veten-
skap (LIST) som var en speglad insats till Hälsans nya verktyg på forskningssidan. 
Under några år drevs även nätverket Biomedley som var till för forskare, entreprenö-
rer och andra med specifikt life science-intresse. Biomedley var en regional satsning 
och gemensamt initiativ mellan Landstinget, Regionförbundet Östsam, Linköpings 
kommun och LiU med LiU Holding som uppdragsgivare och var en del av den life 
science-satsning som gjordes under 2000-talet. Inget projekten har fått en permanent 
fortsättning efter avslutad projekttid vilket troligt beror på avsaknaden av en gemen-
sam övergripande life science-strategi för regionen.  

Ökad Triple Helix-samhandling 

Det som utmärker innovationsprojekt inom life science är bland annat den långa 
utvecklingstiden. Tidigare är detta något som framförallt gällde läkemedelsprojekt 
men på grund av ökade regulatoriska krav för medicintekniska produkter inklude-
rar det idag även medtek-projekt. För att skapa den hållbarhet som krävs för ett life 
science-projekt är det viktigt att insatser för kompetens, finansiering och samverkan 
både finns tillgängligt och samordnas. 

Utifrån systemets totala resurser idag finns goda möjligheter att ge support till 
life science-projekt. Men det finns även behov av förstärkning av innovationsstödsys-
temet för att överbrygga vissa gap. Ett exempel är ett life science start ups resa från 
akademiskt projekt till företag. Coachningen från företagsinkubatorn Lead fokuse-
rar främst på säljprocessen och man erbjuder företagen olika program på upp till 18 
månader. LiU Innovation kan på grund av statsstödsregler inte ge stöd till företag 
med kommersiell verksamhet. Då utvecklingstiden för en medtek start-up är lång går 
inte tidslinjerna ihop. Antingen flyttar företaget in (för) tidigt på Lead för att få en 
sömlös övergång för stödfunktion, med konsekvensen att företaget inte kan få stöd 
under hela den period som man egentligen behöver. Eller så blir det ett glapp i stöd 
mellan avslutat case på LiU Innovation och antagning till Lead. Risken är då även att 
företaget väljer bort Lead då man redan står på egna ben. Vidare har Lead en tech-
profil där även medtek inbegrips. Detta gör att vissa projekt och företag som utvecklar 
innovation mot vården inte matchar denna profil, exempelvis företag som bygger på 
processinnovation vilket har en tydlig koppling till vården och dess behovsbild. Någon 
alternativ inkubator för denna typ av företag finns inte idag. Inkubator liksom innova-
tionskontor har som nämnts inte heller en tydlig life science-profil. För att bidra till att 
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stärka regionens life science-profil bör det finnas en strategi att förtydliga detta, vilket 
även bidrar till ökad samhandling regionalt såväl som nationellt. Idag är man aktörer 
som inte syns tillräckligt tydligt på life science-kartan vilket är till nackdel för inte 
minst de innovationsprojekt och tidiga företag man jobbar med, exempelvis när det 
handlar om nationell samverkan mellan life science-inkubatorer inom ALIS (Associa-
tion of Life Science Incubators in Sweden). 

Många av de produkter och tjänster som idag knoppas av från LiU har även en 
regional marknad där RÖ är en tänkt kund inom vårdsegmentet. Generellt gäller för 
regionen såväl som för Sverige i stort att vi måste inte bara fokusera på att utveckla 
innovationsstödsystem utan även förmågan att använda och mycket konkret köpa 
innovation. Problemet idag uppstår när vi från innovationssidan vill skapa möjlighet 
för ett tidigt projekt att verifiera produkten eller tjänsten i sjukvården och det endast 
mycket lokalt i en punkt finns ett intresse från exempelvis driven läkare, jämfört med 
om det funnits ett intresse från organisationen att utvärdera tillsammans med projek-
tet med syfte att vilja köpa innovationen i fråga. Om det funnits ett sömlöst system för 
life science-projekt som inte är beroende på varifrån projektet har sitt ursprung och 
det var en tydlig samordning mellan både universitetets innovationsstöd, inkubator 
och vården skulle det gynna en utveckling med resultatet hållbara företag. 

Life Science-näringslivet i Östergötland

Carina Malmgren, Johan Permert och Malin Nordström

En av de mest utmanande uppgifterna i förstudien har varit att kartlägga det närings-
liv som är verksamt inom life science-sektorn. Vi visste redan inledningsvis, med bas i 
berättelsen om tidigare life science-initiativ, att en av förklaringarna till att initiativet 
den gången föll var att antalet företag i life science-sektorn ansågs för lågt. Vi star-
tade med att leta statistik, men lyckads inget vidare trots kontakt med Almi och SCB. 
Statistiken var helt enkelt inte skuren på den ledden att den blev meningsfull för vårt 
arbete. Regional utvecklings egen statistik handlade främst om medelstilldelning, och 
den var inte särskilt hög, inom just life science. 

Det fick därför bli de fall vi kom i kontakt med under i våra fallstudier; som alla är 
baserade på ett urval av näringslivsaktörer som har sin huvudsakliga bas i Östergöt-
land, som vi drar våra slutsatser från. Det var tre som studerades på djupet:

Sectra som är ett etablerat företag som verkar även inom 
andra sektorer.

Cambio som är Nordens enda journalsystemleverantör med 
en europeisk marknad. 

Absorbest som finns i Östergötland, men har nästan uteslu-
tande sin marknad i andra länder. 

Men vi kom också i kontakt med start ups som var avknoppningar från Universitetet 
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och som är goda exempel på entreprenörer som mejslar sig fram i vården, och som 
skulle vara hjälpta av en struktur för att få vägledning. 

I fallstudierna kom vi även i kontakt med företag i Östergötland som är stora, men 
som inte har någon verksamhet inom life science. Ytterligare en gruppering av företag 
har life science som ett av sina tillämpningsområden men kan inte direkt härröras till 
life science-sektorn. 

Det genomgripande behovet som påtalades av samtliga företag var en önskan om 
att få till en ökad samhandling med vården, men även universitetet. Arbetsgruppens 
slutsats är att näringslivet inte är tillräckligt stort för att några åtgärder riktade direkt 
med dessa skulle göra en avgörande skillnad för life science-sektorns utveckling i Öst-
ergötland. Satsningen måste börja i RÖ och på LiU för att sedan stimulera näringslivet 
att växa och utvecklas som en del i att lösa vården utmaningar. 

Finansiering – olika metoder
Johan Permert och Malin Nordström

Finansiering är en ständigt närvarande fråga i samband med förändring, oavsett vilken 
aktör i Triple Helix som avses. Vi har sett följande exempel på finansieringsmetoder: 

Offentliga (skattebaserade) stödmedel ”Innovation” 

Egenfinansiering 

Näringslivet (via återinvestering av vinstmedel)

Offentlig finansiering (via anslag/bidrag)

Avstående från ägande 

Riskkapital 

Andra finansiärer

Affärsfinansiering 

Berättelserna innehåller olika former av finansiering. Vi har tidigare berört offent-
liga stödmedel för Triple Helix-baserad utveckling, där Vinnova är den mest före-
kommande aktören. Men vi ser också exempel på egenfinansiering där till exempel 
kardiologerna, sårvårdsföretaget och visualiseringsföretaget utgör bra exempel där 
utvecklingen är en integrerad del i verksamheten. Det snurrar således stora mängde 
offentliga medel i Östergötland, mellan LiU och RÖ. Den största life science-aktören 
från näringslivet, berättar dock om följande bidrag till samhället från starten för 36-år 
sedan. Av genererad omsättning har 40 procent gått till skatt och 20 procent i löner 
till anställda. 5 procent utgör utdelning till aktieägare, medan resterande 35 procent 
har återinvesterats i företaget. 
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Att avstå från ägande är en annan finansieringsmetod som vi finner i våra berät-
telser, men den kan vara nog så problematisk för den som inte har erfarenhet av risk-
kapitallogik. Så här berättar forskaren som avstod från ägande och fick se kommersia-
lisering av sitt forskningsresultat läggas ned:

”Man borde kanske ha lyssnat mera på sin egen magkänsla, 
men samtidigt var vi alla noviser och man har stort för-
troende för de andras kompetens. De har ju varit med förr 
och borde veta bättre. Men också så snart man släpper in 
riskkapitalföretag, så har de makten. De styr företaget. Det 
samma gäller vissa andra affärsbeslut, där i efterhand vår 
egen bedömning hade varit bättre. Samtidigt måste man u 
säga att det är lätt att vara efterklok. Nu att man har egen 
erfarenhet, skulle man nog lita mera på sin egen förmåga. 
Vi borde också haft ett ännu större, och tidigare fokus på 
externa kunder och att ta kundintäkter i form av till exempel 
utvecklingsprojekt, istället för att göra en mera traditionell 
resa och leva på nyemissioner och riskkapital” (Forskare, 
hösten 2017)

Cambio berättar om resan från en tvåmanna-start-up från Linköpings Universitet 
1993, via kundfinansiering och riskkapitalfinansiering till att ”alla vinstmedel åter-
investeras i företaget”. (Journalsystemleverantören, våren 2018). Läs hela Cambios 
berättelse ”Vi vill ha flexibla och användarvänliga system” i Del III, vilket ger en god 
inblick i behovet av att korrigera finansieringsmetoder över tid och behov om man är 
näringslivsaktör. 

Samhandling enligt Triple Helix relaterar till begreppet innovation. Målet för inn-
ovation är att skapa nytta, vilket alltid innebär att någon är villig att betala för att 
använda den framtagna lösningen. Initialt medför denna typ av initiativ ofta extra 
kostnader för de inblandade parterna. För att effekten av samhandling enligt Triple 
Helix i slutändan skall resultera i nytta, behöver respektive deltagande part i sin kärn-
verksamhet se resultat och positiva effekter, även ekonomiska. Respektive parts kärn-
ekonomi behöver involveras, och relatera till resultat- och balansräkning. Inom vården 
är investeringstillfället ofta ett underutnyttjat tillfälle att möjliggöra utvecklingsarbete 
enligt metoden Triple Helix-samhandling. 

Extern finansiering ges stort fokus och betydelse i Östergötland, inte minst inom 
RÖ. RÖ är en framgångsrik region vad gäller finansiering från Vinnova. Också Absor-
best uttrycker betydelsen av finansiellt stöd för att vara villiga att delta i Triple Helix-
samhandling. Inom LiU ser man samverkan med näringsliv och samhälle som en möj-
lighet för expansion för anslag/bidrag och uppdrag.

Projektgruppen ser en fara i ett för stort fokus läggs på extern finansiering som 
förutsättning för Triple Helix-samhandling, särskilt inom RÖ. Större fokus behöver 
läggas på ett långsiktigt arbete kring förhållningssätt och förutsättningar. Vision, idé, 
mål och strategi för vad samverkan med universitet och näringsliv bör fastslås och bör 
göras tydligt. Att utifrån fastslagna mål och strategi välja att söka medel som stödjer 
vald strateg är en mer långsiktig lösning, än att söka medel baserat på befintliga utlys-
ningar. 
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Förstudien ser behov av en stabil och hållbar struktur inom RÖ för beredning, 
prioritering, genomförande, utvärdering och implementering av innovationsverksam-
het. Den strukturen skall bereda och hantera möjliga och erhållna anslag/bidrag, till 
exempel från Vinnova, för att skapa högre effektivitet av samarbeten med näringsliv 
och universitetet. Idag sker för mycket ad hoc och med låg central koordinering. Risk 
finns att anslag/bidrag och samarbeten inte blir smörjmedel och hjälp, utan istället 
orsak till resursläckage. Det är viktigt att göra klart att alla projekt inte kommer att 
lyckas. Om man i innovationsarbete inte tar viss risk, försvinner utrymme för nyska-
pande och innovationshöjd. Men inga projekt skall behöva misslyckas p.g.a. av dåliga 
förutsättningar.

Den föreslagna strukturen skall också öka effektivitet och förutsättningar för sam-
handling mellan RÖ LiU och näringsliv. Idag är det för svårt att få till produktiva 
gemensamma aktiviteter eftersom RÖ är otydligt och svårtillgängligt. Tid är pengar, 
särskilt för näringslivet, och risken är stor att man då väljer en annan partner eller 
annan metod för sin utveckling, än samhandling med RÖ. RÖ behöver bekosta eta-
bleringen av en sådan struktur, eftersom det är RÖs kärnuppdrag som direkt berörds 
och eftersom av sakområdet life science är direkt kopplat till vården. Tillgången till 
vård är en imperativ förutsättning för all samhandling via Triple Helix inom life sci-
ence. Därför behöver RÖ gå först för att få till nödvändig förändring inom sin egen 
organisation. 

Efter etablering är det vår hypotes att befintliga medel kan omfördelas till drift och 
för att öka möjligheterna till utveckling/innovation inom befintlig medelstilldelning. 
RÖ lägger redan resurser, både inom CVU och i enskilda produktionsområden, vilka 
via bättre samordning har förutsättningar att vara grund för önskad effekt.

Det är här också viktigt att påpeka att allt samarbete mellan RÖ, LiU och närings-
livet varken kan, eller bör, utgöras av Triple Helix-samverkan. Här följer några exem-
pel:

Universitet har strukturer i sitt innovationssystem för att 
stödja innovation och kommersialisering av idéer och kun-
skap från universitetet. Dessa strukturer ska helst arbeta 
sida till sida med det som behöver etableras för att stödja life 
science. Men verksamheterna skall inte blandas ihop. De är 
relaterade, men kan inte ersätta varandra. Dessutom är LiUs 
verksamhet bredare är life science. 

RÖ kan inte finansiera LiUs kostnader för arbete enligt 
metoden samhandling genom direkta bidrag eller via betalda 
uppdrag. Det innebär inte att sådana kan och skall förekom-
ma, men då rör det sig om inte samhandling enligt Triple 
Helix, utan om uppdragsverksamhet. 

RÖ kan inte finansiera näringslivets kostnader för utveck-
lingsverksamhet enligt Triple Helix. Det måste näringslivet 
göra genom att bära sina egna kostnader i de initiativ man 
väljer att delta i. Det innebär inte att rena uppdrag från RÖ 
till näringslivet kan och skall förekomma, men då rör det sig 
om upphandling i enlighet med LoU. 
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Finansiering av Triple Helix-samhandling behöver sammanfattningsvis huvudfinan-
sieras från respektive parts kärnekonomi, och skall ha som mål att resultera i hemta-
gen nytta med spårbarhet i dessa ekonomier. Hemtagningsprocessen är en gemensam 
angelägenhet för deltagande aktörer i samhandlingen, och skall vara planerad från 
början. Offentlig och annan stödfinansiering är en viktig möjliggörare, men bara om 
den föregås av ett genomtänkt prioriteringstänkande samt stödjer beslutade strate-
gier. Triple Helix-samhandling, och för detta nödvändiga strukturer och resurser, skall 
inte förväxlas med behov, befintligt system och struktur för stöd till finansiering av 
innovation och kommersialisering. 

Vi tycker oss se en överrepresentation av upplevt behov av offentliga medel avse-
ende innovation, vilket troligen tyder på att utveckling/innovation inte anses vara en 
del av uppdraget, utan till detta krävs ytterligare finansiering. När det gäller kom-
mersialisering av forskningsresultat är ett tillskott av kapital på något sätt nödvändigt, 
men inom den offentliga verksamheten är det vår hypotes att befintliga medel kan 
omfördelas för att öka möjligheterna till utveckling/innovation inom befintlig med-
elstilldelning. 

Relationer – samverkan  
versus motverkan 

Malin Nordström, Johan Permert, Mattias Axelsson, Edwin Jager, 

 Maria Jenmalm, Carina Malmgren och Åsa Wallin

Alla berättelser innehåller element av relationer, läs gärna några eller någon av berät-
telserna i Del III som alla illustrerar detta. Det kan vara relationer som varit fruktbara 
eller relationer som inte uppstått. Ibland helt enkelt för att man inte hittat varandra, 
och i andra fall i okunskap om vad som är tillåtet. Men det kanske vanligaste är att 
man helt enkelt inte känner varandra, eller står för olika värdesystem. En händelse 
från fallet Tillförlitliga Data illustrerar detta. Studenterna som deltog i denna del av 
förstudien, i syfte att samla empiri till uppsats kring systemutveckling och inte kände 
personerna, identifierade tidigt och tydligt motsättningar mellan intern IT och det 
företag som deltog i arbetet. Dessa motsättningar grundades dels i att man har sin 
bas i olika värdesystem, men också i förväntningar och uppfattningar om den andre 
partens mål med samarbetet, arbetssätt och förmåga. Studenterna kunde exempelvis 
initialt enkelt skilja näringslivsparterna från regionarbetare på hur de var klädda. Men 
studenterna identifierade också en känsla, hos flera av regionens medarbetare, av ha 
ett ansvar för att på en principiell nivå, argumentera för ett leverantörsoberoende i 
alla lägen. 

När vi sedan började arbetsmötet blev det tydligt att intern och extern part helt 
enkelt hade två olika lösningar på samma process som var i behov av digitalisering. 
När man sedan lärde känna varandra bättre genom arbetet i projektet, och olikheter-
na kring värderingar, ideologi och hemvist tonades ner, växte istället förståelsen om 
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ömsesidigt beroende för att lösa utvecklingsuppgiften tydligare. Det blev tydligt för 
alla att basen för ett eventuellt samarbete kring ett faktiskt behov och problem redan 
fanns i ingångna avtal mellan RÖ och det aktuella företaget. Frågan om egenproduk-
tion och leverantörsoberoende, alternativt kommersiell lösning efter förvärv, behöver 
inte vara antingen eller. Hindren för ett samarbetsprojekt ligger egentligen inte på 
principiell nivå utan istället ömsesidigt på förmågenivå och organisering som behövs 
hur ett Triple Helix-arbete skulle kunna gå till. 

Vi har också plockat fram fyra citat från våra berättelser som vi ser som mönster 
genom berättelserna: 

”Efter att tidigare blivit avvisade från den lokala vårdcentra-
len, där vi vid ett par tillfällen bokat tid hos en sjuksköterska 
med sårkunskap för att lära oss mer om användarvänlighet, 
var mottagningen som endast låg 500 meter bort inte något 
alternativ den här gången” (Marknadsansvarig på sårvårds-
företaget, våren 2018)

Det leder oss till slutsatsen att fysisk närhet inte är en garant för fruktbart samar-
bete. Samtidigt som den fysiska närheten i form av fikarummet på CMIV, av många, 
betraktas som mötesplatsen som varit en förutsättning för CMIVs framgång. Före-
ståndaren vittnar om hur ombyggnationen är en utmaning för att det hindrar den 
dagliga kontakten mellan forskare, kliniker och näringslivsaktörer. Den fysiska närhe-
ten är således en förutsättning för god Triple Helix-samhandling, åtminstone initialt. 
Tidigare erfarenheter visar att det, när man väl känner varandra, fungerar bra med 
distanslösningar. 

Vidare kan vi se att personkemin är avgörande men också potentiellt hindrande.

”Vi hade en liten grupp som vi höll stenhårt i. Personer 
som vi inte tyckte ”kemin” stämde med fick helt enkelt inte 
vara med, vilket innebar en del sura miner och avundsjuka 
men var absolut nödvändigt. Det innebar till exempel att ett 
antal professorer fick nobben och inte fick vara med i den 
innersta kretsen. Detta blev det lite gnäll om, men det var 
livsnödvändigt för att undvika personkemihavererier vilka 
kan krascha vilket samarbete som helst.” (Triple Helix-initi-
ativtagare, våren 2018)

Vi ser också ett mönster av ojämna styrkeförhållanden mellan de olika aktörerna. Vi 
uppfattar att LiU är Östergötlands starka parter vilket följande citat också vittnar om:

”Ett av universitets flaggskepp är xx- projektet, om vi på RÖ 
istället förfogade över forskningsmedel skulle vi få en forsk-
ning som var mer samhällsnyttig och användbar för oss.” 
(Tjänsteman, RÖ, hösten 2017)

I såväl fallet CMIV som i utvecklandet av det kliniska beslutsstödet för Stroke Preven-
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tion utgör Triple Helix-entreprenören nödvändiga gränsgångare mellan LiU och RÖ, 
vilket följande citat illustrerar.

”dessutom behövs en eldsjäl som XX, utan vilka sådana 
här projekt inte GÅR att köra. Har man dessutom som XX 
en diplomatisk ådra så ökar det sannolikheten för succé 
eftersom det minskar avundsjukan hos alla som ser den nya 
”uppkomlingen” som ett ont”. (Triple Helix-initiativtagare, 
våren 2018)

Entreprenören kan också vara en så kallad intraprenör i vars dna det ligger att ständigt 
utforska nya vägar och möjligheter. ”En intraprenör är en doer som aldrig stannar upp 
och är nöjd, de är drivande personer som gör många olika avtryck i verksamheter” 
(Klofsten, våren 2018). Det är kraften hos intraprenören som RÖ bör sträva efter att 
tillvarata. Intraprenören i life science-sammanhang är ofta en gränsgångare mellan 
RÖ och LiU. Vi har tidigare varit inne på att detta gränsgångarskap blir svårare i takt 
med ökad specialisering som vi kan se i alla värdesystem. Det är en utmaning att meri-
tera sig akademiskt samtidigt som man är kliniskt verksam. Det är därför av extra stor 
vikt att RÖ och LiU skapar möjlighet till ökad förmåga och strukturer för att tillvara 
ta intraprenörernas kraft, och skapa arenor för möten och matchning av problem och 
potentiella lösningar. Detta gäller inte minst när det gäller mötet mellan olika forskare 
även från andra fakulteter. Forskare från teknisk fakultet saknar, på samma sätt som 
näringslivet, en väg in till vården kunnande och processer. Ett samarbete som även 
medicinsk fakultet lyfter som ett önskemål. 

Jämställdhet och jämlikhet

En observation från arbetsgruppen är den brist på såväl jämställdhet som jämlikhet 
som präglar de berättelser, intervjuer och observationer vi tagit del av. Vi kan konsta-
tera att vi i arbetsgruppen, bestående av drygt 60 procent kvinnor, främst har studerat 
män av svensk härkomst. 10 procent av arbetsgruppen har utländsk härkomst, och 
endast ett av de studerade företagen har grundare som inte är svenskar. 

Vad det här betyder för en life science-satsning går vi inte in djupare på här, efter-
som vi saknar data för detta, men utan tvekan krävs jämställdhet och jämlikhet i takt 
med tiden i en framtida life science-satsning i Östergötland. 
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Växtvägar för life science  
i Östergötland

Arbetsgruppens slutsats är att det finns goda förutsättningar för life science i Öster-
götland, både i form av resurs för att möta vårdens utmaningar, men även i form av ett 
näringsliv som har potential att växa. Det största hindret är avsaknaden av en samlad 
arena som kan ge vägledning och förädling för samhandling mellan vård, forskning 
och näringsliv. Resultaten från förstudien visar dock att det måste vara tydligt vilket 
värdesystem respektive part verkar från och vad som är tillåtet och inte. Det ska inte 
längre vara upp till enskilda medarbetare att avgöra. Triple Helix-samhandling bör 
vara ett anmodat arbetssätt. 

När det gäller vilka områden som ska vara satsningsområden, är det arbetsgrup-
pens uppfattning, att det finns flera möjligheter för life science att växa. Att begränsa 
en satsning kring life science på CMIV och kliniska beslutsstöd gör inte möjligheterna 
rättvisa. Baserat på fallen vi studerat har vi identifierat följande potentiella växtvägar:

Bättre förutsättningar för befintligt näringsliv, till exempel 
sårvård

Uppskalning av befintlig framgång och ny excellence, till 
exempel CMIV och CSAN

Identifiera befintligt kompetensområde och skala upp, till 
exempel centers of excellence för kliniska beslutstöd och 
logistik 

Life Science blir tillämpning för ny teknik, till exempel Arti-
ficiell Intelligence

Det ena behöver inte utesluta det andra, utan genom att stärka förmåga och förädling 
på ett strukturerat sätt kan flera områden ha förutsättningar att växa. Regionen har 
tillgång till ett tekniköverskott, som borde kunna tillämpas inom life science, men 
som kräver en förmåga att omhänderta och organisera konkreta fall. 

Även om vi i denna förstudie saknar tillräckligt med data för att uttal oss om genus-
frågan, ger en utblick i samhället i stort vid handen att genusperspektivet måste beak-
tas i en framtida life science-satsning om den ska få någon genomslagskraft i prak-
tiken. Dagens framgång är alla baserad på personliga relationer och manliga Triple 
Helix-entreprenörer. Vill Östergötland ha en snabbare takt måste strukturer byggas 
som kan underlätta mötet och relationsskapandet mellan människor i Triple Helix’ 
ingående delar. 
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Del II.

Förslag till  
Life Science-satsning  

i Östergötland 
Johan Permert, Malin Nordström, Mattias Axelsson, Edwin Jager, 

Maria Jenmalm, Carina Malmgren och Åsa Wallin

Nod och organisering är vägen framåt  
för life science i Östergötland

När förutsättningar för life science diskuteras och beskrivs utifrån en nationell svensk 
utgångspunkt landar beskrivningen i allmänhet i att Sverige har etablerade geogra-
fiska styrkeområden inom life science-relaterat till de tre stora regionerna Stockholm/
Uppsala, Region Västra Götaland och Öresundsregionen. Umeå har en särställning 
utgående från en kombination av egen, dock mindre uttalad än de tre stora, styrka. 
Detta baserat på regional betydelse som prioriterad utvecklingsnod i norra Sverige.

I de tre stora regionerna finns tradition och historia med flera framgångsrika Triple 
Helix-exempel. Där finns ett bredare life science-näringsliv, redan etablerade natio-
nella satsningar på life science, och en större kritisk massa inom sjukvård, universitet 
och näringsliv att bygga framtida satsningar kring. Det innebär vare sig att de tre stora 
inte behöver skärpa sitt fokus för framtida utveckling eller att Östergötland är uträk-
nat från start som betydelsefull aktör framåt.

Styrkeområden idag får inte bli  
framtidens begränsning

Det finns en överenstämmelse mellan omgivningens bild och förväntan på vad som 
skulle vara de områden där Östergötland skulle kunna bidra med och den självbild vi 
har uppfattat i förstudien. Fortsatt utveckling och breddning av det redan etablerade 
styrkeområdet visualisering och en utveckling mot styrka inom det snabbt växande 
området kliniska digitala beslutsstöd. Inom visualisering finns historia och styrka 
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och en tydlig entreprenörsberättelse kring vilket framtida utveckling kan formas. Det 
finns ett bra, och färskt, exempel kring ett kliniskt beslutsstöd, baserat på samhandling 
mellan ett etablerat företag som har en teknisk innovation och en grupp kliniker som 
har stark akademisk legitimitet.

Arbetsgruppen uppfattar dock att ett förhållningsätt som lägger så stor vikt vid 
dessa områden, men också gör sig beroende av utvecklingen inom dessa två områden, 
riskerar att bli för begränsande. Det finns fler möjliga framtida styrkor i Östergötland 
än de som idag tydligt är uppenbara. Den framtida styrkan kan lika väl födas ur tydlig-
gjorda behov och områden som inte idag är uppenbart starka, som ur redan etablerade 
styrkor. Det är heller inte givet, att sättet med vilket den kliniska tillämpningen inom 
området visualisering vuxit fram, är upprepningsbart för framtiden. Framgången och 
utvecklingen inom visualisering har till betydande delar burits av tre uttalade entre-
prenörer och framgångsrika gränsgångare. Alla tre med stark förmåga att ta till vara 
de möjligheter som funnits relaterade till den tid man verkat i. Dock inte givet att just 
detta sätt att göra resan kommer att vara upprepningsbart framåt beroende på föränd-
rade villkor och förhållanden. Exemplet kliniska beslutstöd, å sin sida, är färskt och är 
beroende av breddad förmåga inom flera områden för att kunna skalas upp och bli ett 
generellt styrkeområde.

Den tidigare life science-satsningen  
finns i mångas minne

Östergötland bär också fortfarande med sig en besvikelse efter den tidigare satsningen 
inom life science. Satsningen utgick då ifrån LiU, och hade ett traditionellt akade-
miskt angreppsätt. Man försökte via rekryteringar och fokusering av resurser till iden-
tifierade befintliga och tänkta framtida starka sakområden bygga en kritisk massa av 
kompetens inom LiU för att få till en utveckling av Triple Helix förmåga inom life 
science. Förändrade förutsättningar kring satsningen ledde till att den aldrig blev full-
följd. Differentierade uppfattningar om varför satsningen inte resulterade i önskad 
nytta finns, men sammantaget ledde den till en besvikelse och idag finns både en oro 
att göra en ny satsning på samma sätt igen och hos vissa även en misstro mot sats-
ningar generellt inom life science-området.

Näringslivet i Östergötland  
domineras inte av life science

Det finns näringsliv inom life science i Östergötland. Bra exempel, men inte särskilt 
många, och dessa är generellt inte speciellt kända. I ett fall, Cambio, är verksamheten 
känd men relationen till Östergötland inte tydlig trots att företaget har sitt ursprung 
och säte i Östergötland. Istället tillmäts näringsliv relaterat till andra teknikområ-
den, med rätta, fram som viktiga idag och för framtida utveckling. Exemplet Saab, 
dess betydelse för skapandet av kunskapsnoden teknik runt Linköping dominerar och 
är lärorik. Andra betydelsefulla och lärorika, både företag och områden, finns också. 
Inom life science är Sectra det lysande undantaget till bilden av mindre kända life sci-
ence-aktörer. Sectra är ett av Sveriges mest framstående och kända företag, med både 
en spännande historia av utveckling och en genomtänkt och tydlig framtidsagenda. 
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Men Sectra är på många sätt unikt och det är inte helt säkert att ”modellen Sectra” 
går att upprepa om man inom ett nytt styrkeområde skulle göra på samma sätt idag. 
Sectras utveckling är en avgörande del av den entreprenörsberättelse som resulterat i 
Triple Helix-manifestationen Visualisering-CMIV-Sectra. En på gränsen till unik för-
måga hos individer som korsat varandras förmågor och som via olika samverkansfor-
mer och en fungerande personkemi, haft förmågan att gripa tillfällen och möjligheter 
och samhandlat sig till framgång. 

Sjukvården i Östergötland

Utvecklingen av det östgötska universitetssjukvårdsystemet är spännande att studera. 
Framväxten av ett för området stort och starkt universitetssjukhus har skett sedan 
mitten på 1970-talet. På kliniksidan har detta skett i intern konkurrens, med sjukhu-
set i Norrköping. Ett förhållande som fortsätter idag. Relationen till det närliggande 
sjukhuset i Motala kan istället karakteriseras, åtminstone periodvis och i delar av verk-
samheten, som symbios. Motala var under flera årtionden plantskola för unga kirurger 
och kliniska forskare och ett ställe där utbildade dito kunde utveckla sin verksamhet 
och starkt bidra till, medicinsk verksamhet, forskning och utveckling. I Motala föddes 
också en helt ny vårdform, Hemsjukvård, på 1970-talet genom ett nyskapande utveck-
lingsarbete som utvecklades till en innovation. Idag är Motalas roll annorlunda, både 
inom sjukvårdsystemet och i relation till universitetsuppdraget. Det skall dock beaktas 
att det i Motala finns en av Sveriges största upphandlade verksamheter drivna i privat 
regi inom området elektiv operativ verksamhet.

Av avgörande betydelse för universitetssjukvårdsystemet i Östergötland är sam-
arbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Ett samarbete och ett system har succesivt 
skapats med regler för samverkan, ekonomi och fördelning inom olika medicinska 
sakområden baserat på överenskommelser. Detta har skett under samtidigt konkur-
renstryck där delar av sjukvårdsregionen vänt sig till andra universitetssjukhus inom 
vissa medicinska områden.

Inom RÖ har en starkt decentraliserad organisation över årtionden, via systema-
tiskt genomtänkta och strategiskt viktiga beslut, skapats. Metod för leding och styr-
ning, ekonomisk ersättning och uppföljning har gett förutsättningar för beslutsfattan-
de och ansvarstagande långt ut i systemet och nära verksamheterna. Detta har tjänat 
Östergötland väl i det att sjukvårdens innehåll utvecklats väl med goda medicinska 
resultat, inom ramen för en god och sund ekonomi. På ett visst vis har organisationen 
gett underlag för ett systemtänkande, i det att den traditionella indelningen utgående 
från sjukhus, slutenvård, öppenvård och primärvård delvis brutits. Vårdens ledning 
utgår från hela hälso- och sjukvården i en ledningsorganisation. Samtidigt har starka 
produktionsområden med ansvar för ”sitt” område i hela systemet, med fullt ansvar 
för sin ekonomi, utvecklats. Detta har visat sig vara en god grund för processarbete 
och arbete med ständiga förbättringar, vilket lönat medborgarna väl. Däremot har 
inte organisationsmetoden naturligt stött funktionen för genomförande av centrala 
initiativ och samordning, horisontell samverkan och möjligheten till en samordning 
och enhetlighet mot externa partners för samarbete, samverkan och samhandling. 
Istället har varje centrum själva möjligheter till egna samarbeten och egna metoder 
och redskap och eget utvecklingsarbete. Det finns till och med exempel på intern kon-
kurrens mellan enheter om samma möjliga samarbete och samma resurser. Risk för 
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spretighet och icke transparens har identifierats av arbetsgruppen. Men med rätt orga-
nisering och rätt använd har den nuvarande organisationen stor potential också för 
Triple Helix-samhandling inom life science.

LiU samlar alla kunskapsområden  
i en decentraliserad organisation

LiU är ett komplett universitet med tre, på olika vis, starka fakulteter utgående från 
en uppdelning baserad på kunskapsområden. Alla tre har bäring och betydelse för 
begreppet ”life science”, dock är självfallet den medicinska fakulteten den fakultet 
som har den mest uppenbara relationen till life science. Men både teknisk fakultet 
och filosofisk fakultet är nödvändiga medaktörer för en framgångsrik utveckling inom 
life science i Östergötland. Förmåga att skapa samhandling med aktörer inom flera 
fakulteter och grupper, tillsammans med olika delar av vården och med näringslivet är 
framgångsförutsättningar inom life science. 

Inom LiU finns också en stark decentralisering där institutioner, teman, program 
och forskagrupper är starka, inte minst genom den organisation man valt för ekono-
misk fördelning, styrning och kontroll. Inom universitetet finns också en rollfördel-
ning på andra ledden, mellan samverkan utgående från myndigheten och det företags-
system som skapats för stöd av innovation, kommersialisering av ny kunskap, utbild-
ning och annan samverkan. Den starka decentraliseringen kan säkert härledas bakåt 
till det unga universitetets behov av att låta många initiativ ”blomma” för att stödja 
utvecklingen av en kritisk massa av akademisk kompetens och förmåga.

Förenklat skulle man kunna säga att det idag finns likheter i LiUs organisation 
med den organisation RÖ utvecklat. Stark decentralisering med närhet till beslut 
och stor kraft nära verksamhetens genomförande. Utvecklingen visar att det funnits 
stor styrka med organisationen. Men arbetsgruppen har också sett att organisationen 
genom sin uppbyggnad kan te sig spretig och otydlighet vad gäller förmågan att imple-
mentera centrala initiativ och skapa förutsättningar och struktur för Triple Helix-
samhandlande inom life science. Det är som sagt en stor styrka att ha alla sakområden 
i samma organisation, som inte ska underskattas. Både i Stockholm och inom Västra 
Götalandsregionen är olika vetenskapliga sakområden uppdelade på olika universitet, 
vilket försvårar samverkan och samhandling tvärs över olika vetenskapliga gränser. 
Med rätt organisering i life science-arbetet utgör LiU som samlad trefakultetsaktör 
en styrka. 

Skillnad i storlek och styrka  
inom life science i Östergötland

LiU utgör en stark och dominerande part i Östergötland inom området life science. 
LiU är således stort ur lokalt perspektiv, eftersom många andra komponenter i Öster-
götland storleksmässigt utgår från Östergötlands storlek. Det i sin tur gör att forskare 
och forskningsgrupper, har ett behov att rikta sig ut från Östergötland inom många 
områden relaterade till life science. Det gäller såväl samarbete i forskning, i sjukvård 



56

som mot näringslivet. Vilket inte nödvändigtvis behöver vara ett problem, utan kan 
ses som en styrka. Inte minst framåt, då global samverkan ökar i betydelse.

Men lokal och regional interaktion mellan parter med balanserad styrka är också 
viktig och måste stödjas. Inom teknikområdet är den djupa och breda samverkan mel-
lan Saab och teknisk fakultet exempel på att också lokal och regional fokusering har 
betydelse och kan vara en förutsättning. Saabs behov av försörjning av kunskap, kom-
petens och av tekniker bidrog påtagligt och starkt till att LiU blev till. Fortfarande 
finns ett mycket kraftfullt och brett ömsesidigt beroende. Men Saabs behov är långt 
ifrån hanterade av den omfattande lokala samverkan och samhandling som är etable-
rad med LiU. Tannefors teknikförsörjning är baserad på ett utpräglat nodtänkande 
inom Saab och ut mot andra globala aktörer, vilket inom Saab uppfattas som en avgö-
rande framgångsfaktor för Tannefors utveckling till nu och framåt.

Men utan den lokala fokuseringen och styrkan i Linköping skulle inte heller Saab 
kunnat vara en nod för internationellt utbyte. Också andra lokala näringslivsaktörer 
har varit betydelsefulla för Saabs utveckling. Toppar och dalar inom olika områden 
hjälper fram en stabilitet över tid där kompetenta människor har mer än en arbetsgi-
vare att välja mellan och där starkt näringsliv lokalt kan dra fram varandras utveckling. 

Att sedan kompetens och styrka föder nya satsningar finns flera exempel på från 
Östergötland. Satsningen på Wallenberg Autonomous Systems and Software Program 
(WASP) och den fokusering av resurser för utveckling inom maskinlärning och Artifi-
ciell Intelligence (AI) med Linköping som nod, har tidigare satsningar och uppbyggd 
förmåga som grund. Uppbyggnaden av Visualisering som kompetensområde, med 
centrum i Norrköping, är ett framgångsexempel där olika satsningar successivt växt 
över tid. Mötet av global förmåga och lokal fokusering har lett fram till den fyr för 
Triple Helix-samverkan med nationell betydelse som visualisering som område och 
Visual Sweden som företeelse är idag.

Förslag till life science-satsning i Östergötland 

Med ovanstående som förutsättningar är vårt förslag till lösning indelade i fyra delar; 
politisk överenskommelse, Triple Helix-Labb och Triple Helix-Akademi för att stimu-
lera Växtvägar, vilket illustreras i figur 4. 

Politisk 
överens-
kommelse

Triple Helix 
Akademi

Triple Helix 
Labb Växtvägar

- Tillväxt
+

Samhällsnytta
- Patientnytta

Figur 4. Förslag till life science-satsning i Östergötland

En life science-satsning i Östergötland är en långsiktig satsning vilket innebär att en 
politisk överenskommelse över partigränser utgör en förutsättning för en satsning 
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som kan ge samhällsnytta för såväl patienter som invånare i Östergötland i form av 
ökad tillväxt. Mot bakgrund av de starka resurser arbetsgruppen identifierat i form 
av ett komplett sjukvårdssystem och ett flerfakultetsuniversitet, men begränsningen 
i ett näringsliv som saknar en mångfald av life science-aktörer, bygger vårt förslag på 
en organisering där förmågan (Triple Helix-Akademin) och förädling (Triple Helix- 
Labb) blir sättet att stimulera identifierade växtvägar. Vi föreslår därmed att två skil-
da, men interrelaterade verksamheter, skapas i ett etableringsuppdrag som skall pågå 
under två år. Ledorden skall vara patientnytta och tillväxt. Genom att skapa dessa två 
verksamheter stärks både RÖs och LiUs förmåga att klara sina respektive kärnupp-
drag. 

Respektive del beskrivs initialt översiktligt, men sedan i form av scenarier för att 
förtydliga hur det kan komma att se ut i en framtid. Det är dock viktigt att påpeka att 
det är upp till etableringsuppdragets deltagare att forma mer i detalj. Nedanstående 
skrivningar skall betraktas som idéer baserade på förstudiens resultat och på tidigare 
erfarenheter från liknande verksamheter. 

Politisk  
överenskommelse

Behovet av långsiktighet för att kunna uppnå framgång och nytta i samskapande mel-
lan det allmänna och näringslivet går som en röd tråd genom förstudiens material. 
Det långsiktiga och ömsesidiga beroende som utvecklats mellan LiU och Saab är det 
tydligaste exemplet. Samarbetet sträcker sig över snart 50 år och håller ytterligare på 
att fördjupas via nya satsningar. Berättelsen om Visualisering vittnar om att 30 år inte 
är tillräckligt lång tid att överbygga ett personberoende. Den förra satsningen på life 
science i Östergötland avbröts i förtid mot vad som var planerat. En satsning inom life 
science kräver således både engagemang, tid och uthållighet. 

En förutsättning för en positiv utveckling av en förnyad satsning på life science i 
Östergötland är därför en politisk överenskommelse över partigränserna, för att life 
science långsiktigt kommer att vara ett prioriterat område för utveckling inom Öst-
ergötland. Såväl RÖ och LiU som näringslivet behöver känna tillit till satsningens 
långsiktighet, oberoende majoritetsförhållanden. Så här uttrycker en företagare som 
vi talat med:

”Det fick mig också att undra vem som har ökad tillväxt 
högst på sin agenda i Östergötland?”

Satsningen behöver läggas på en realistisk nivå och utformas och ha inriktning baseras 
på dagens verkliga förhållanden och förutsättningar. 

Genom en tydlig överenskommelse skulle regionens uppdrag inom sjukvård och 
inom regional tillväxt relateras tydligare till varandra. En positiv utveckling inom 
sjukvården och ökad regional tillväxt ges härmed ett ömsesidigt beroende, och meto-
den samhandling enligt Triple Helix får betydelse för båda uppdragen. Att tydligt 
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uttala att Triple Helix är en accepterad och anmodad metod för att stödja sjukvårdens 
utveckling skulle ge förutsättningar att lyfta bort den oro och tveksamhet som identi-
fierats i RÖs sjukvårdsorganisation. En politisk överenskommelse, liknande den som 
gjorts för samverkan med den privata sektorn avseende vårdens utförande, ger förut-
sättningar för ökad tillväxt inom life science i Östergötland. 

Överenskommelsen behöver relateras till ett uppdrag till RÖ att utveckla förmåga 
och effektivitet till samhandling enligt Triple Helix. En kontaktstruktur mot omgiv-
ningen som ingång till vården och för samordning och effektivitet för framtida sam-
handlingsinitiativ behöver skapas. På motsvarande sätt behöver RÖ ta initiativ till en 
struktur för förmågeökning i samhandling enligt Triple Helix, där medarbetare från 
RÖ, LiU och näringslivet gemensamt kan öka sin kunskap och träna samhandling via 
verkliga fall. Genom att göra överenskommelsen och ge ett sådant uppdrag skulle den 
politiska nivån skapa förutsättningar för ett inbjudande och utvecklande förhållnings-
sätt, i den egna organisationen mot universitet och näringsliv.

RÖs Triple Helix-arbete behöver ha full transparens och vara tydlighet att målet 
medborgarnytta styr och är målet för Triple Helix-arbete inom RÖ. Struktur och allt 
arbete måste vara helt öppet och hållas fritt från misstankar om värdeglidning eller 
värdeinfiltration. Medborgarnytta skapas genom patientnytta och förutsättningar för 
tillväxt.

Globalisering inom alla områden och dess effekter, särskilt vad gäller kunskapsge-
nerering, är uppenbar. Endast utveckling baserat på nod-tänkande är möjligt. Det tar 
inte bort behovet av geografisk samverkan. Externa aktörer skall bjudas in, men för-
utsättningar för samhandling baserat på geografisk närhet har framåt också stor bety-
delse. Ett fungerande eko-system för life science fordrar, förutom ett starkt universi-
tet och ett komplett sjukvårdssystem, ett fungerande och regionalt näringsliv av viss 
volym. Integration av RÖs verksamheter inom sjukvård och inom regional utveckling 
kring life science behöver genomföras och större samverkan också mot andra kom-
mersiella områden eftersträvas. Det nod-baserade samarbetet med övriga regioner 
inom sjukvårdsregionen behöver prioriteras och fördjupas. Det gäller såväl för sakin-
nehållet inom life science, som för att kunna vidmakthålla struktur och kompetens för 
genomförandet av samhandling enligt Triple Helix med hög förmåga och effektivitet. 

 

Triple Helix-Labb och  
Triple Helix-Akademi

I Triple Helix-Labbet skapas förutsättningar för förädling av behov och idéer. Beho-
ven utgår från problematik som är relevant för vårdens olika delar. Idéerna kan upp-
stå hos vårdens medarbetare, inom universitetet eller hos näringslivets forskare och 
utvecklare. Triple Helix-Labbet blir därmed en väg in och bildar en mötesplats och en 
arena för samhandling. Där sker matchning på ett effektivt sätt av externa aktörer in 
mot rätt delar av RÖs verksamhet när så bedöms lämpligt. På motsvarande sätt skall 
matchning till rätt forskare och expertgrupper i universitetet underlättas och vägvis-
ning ske mot rätt kompetens och förmåga inom universitetets innovationssystem. 

I Triple Helix-Akademin stärks förmågan till samhandling genom gemensamma 
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utbildningsaktiviteter för vård, universitet och näringsliv. Kunskap om olika värdesys-
tem och metoder lämpliga att använda i Triple Helix-arbete skall förmedlas. Utbild-
ningen skall ske utifrån fall, med en stor komponent av träning, som del av lärandet. 
Ett gemensamt Triple Helix-kollegium, som representerar den kunskap och erfaren-
het, som är nödvändig vid samhandling mellan vård, universitet och näringsliv formas 
genom verksamheten i akademin. 

Etableringen skall ske med de övergripande målen:

Skapa varumärket (profil) life science Östergötland 

Förhöjd och förankrad innovationsförmåga i Östergötland

Tydliggjort och naturligt samband mellan Triple Helix-
Labbet och Triple Helix-Akademin

Modell för samägande och samfinansiering av Triple Helix-
Akademin och Triple Helix-Labbet efter etablering

Fungerande branschsamverkan i life science Östergötland

Den detaljerade utformningen av dessa två strukturer skall vara en del av etablerings-
uppdraget. I direktivet till förstudien anmodas förstudien hållas på ett övergripande 
plan och inte innehålla detaljer för genomförandet. Vid flertalet av de presentatio-
ner som gjorts av förstudiens resultat till styrgruppen och till uppdragsgivare har mer 
detaljerade beskrivningar efterfrågats i syfte att förstå och besluta om start av etable-
ringsuppdraget. Vi väljer därför att exemplifiera, utifrån tidigare erfarenheter, hur en 
utformning skulle kunna te sig. Dock utan att göra anspråk på att detta är den slutgil-
tiga utformningen. Vi vill understryka behovet av att det i etableringsuppdraget ges 
möjlighet till utformning och anpassning under arbetets gång. Metoden i etablerings-
uppdraget skall vara agil där prövning och anpassning till utfallet av genomförda fall 
succesivt får styra riktningen på det slutgiltiga resultatet. 

Var och hur strukturerna skall placeras i RÖs respektive LiUs organisation väljer vi 
att överlåta till etableringsuppdraget att bereda för senare beslut av respektive organi-
sation. Förslag till etableringsuppdraget beskrivs längre fram i Del II. 

Triple Helix-Labb – ett scenario för en väg in

Begreppet labb innebär att en verksamhet bedrivs, att det pågår verkstad och aktivi-
tet. Den verksamheten skall bestå av flera delar, under den gemensamma nämnaren, 
förutsättningar för samhandling mellan vård, universitet och näringsliv. Olika delar av 
verksamheten exemplifieras:

En väg in

Samordning av initiativ
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Triple Helix-Labbet är en tydlig och bemyndigad gemensam ingång till vården för 
näringsliv, universitet och andra organisationer där möjlighet att presentera förslag 
till samarbete och samhandling ges. Triple Helix-Labbet är den naturliga samlings-
punkten där behov i vården kan hitta en möjlig lösning genom Triple Helix-samhand-
ling. Där idéer till lösning hittar partnerskap i näringslivet och med universitet. Här 
finns en fungerande, enkel och inte kvävande mottagningsfunktion för förslag. En 
systematisk och regelbunden intagsverksamhet för initial beredning och sovring. I den 
samlas adekvat kompetens för varje fråga från RÖ och LiU. 

Förslag där ansökningar till Vinnova eller motsvarande anslagsgivare som vill 
involverar vården som part i ansökan, kommer till Triple Helix-Labb. Samordning 
och hänvisning till rätt delar av vården sker och en första bedömning om lämplighet 
och prioritering sker redan innan man beslutar om att söka. I RÖ och LiU pågår en 
rad olika initiativ med ansats att stödja innovation och utveckla Triple Helix inom life 
science, till exempel Innovationsmotorer och Verklighetslabb på RÖ, medan LiU är 
en nod för M4H och SweLife. I syfte att undvika konkurrens, skapa effektivitet och 
leveranser samordnas pågående life science-initiativ, utan att göra anspråk på att styra 
dem. Det åligger respektive struktur som är uppsatt för dessa ändamål. I det här fallet 
kan Triple Helix-Labbet utgöra ett nav för life science-utveckling i Östergötland. Ett 
nav som fungerar som nod i ett större sammanhang via Sydöstra sjukvårdsregionen, 
nationellt och internationellt. 

En väg in skapar nya förutsättningar av kompetens, samordning och effektivitet. 
Men bara om hela RÖ och LiU respekterar Triple Helix-Labbets uppdrag och roll. Det 
nya arbetssättet ska ses som ett sätt att kraftsamla kring life science, vilket arbetsgrup-
pen anser nödvändigt om det ska bli någon satsning med genomslag den här gången. 
De nya möjligheterna måste märkas i sjukvårdssystemet, universitetssystemet och hos 
näringslivet. Den legitimiteten vinns bara genom professionell förmåga, effektivitet 
och synliga leveranser. 

Leverablerna efter etableringsuppdraget är följande:

Bemannad Labbverksamhet med fungerande berednings-, 
prioriterings, vägvisar- och beslutsfunktioner

Metodarsenal samt regelverk för Triple Helix-Labbets verk-
samhet baserat på nodtänk

Metod med vetenskaplig ansats för löpande utvärdering av 
Triple Helix-Labbets verksamhet 

Tydlig positionering i befintligt ”landskap”

Det är lätt för berörda parter att nå Triple Helix-Labbet, detta skall åstadkommas med 
en tydlig mottagningsfunktion som är oberoende av rum, till exempel genom teleme-
dicin och distanskommunikation.

I Triple Helix-Labbet arbetar en kärna av projektledare och medarbetare med erfa-
renhet av innovationsarbete. Kommunikation och inkludering är de viktigaste arbets-
redskapen. Förstudien visar att problemen, patienterna, processerna och experterna 
finns i Östergötland. RÖs administrativa förmåga, IT, ekonomi, avtal, och så vidare-
finns inte inom Triple Helix-Labbet. Forskare och universitetsexperter finns på andra 
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ställen. Näringslivet är i sina egna miljöer. Labbet behöver i varje exempel bli mötes-
platsen. Medarbetarna i Labbet har förmåga och stöd att skapa dessa funktionella 
arenor. Labbet har en fysisk lokalisering centralt på Universitetssjukhuset. Syns man 
inte, så finns man inte. Verksamheten skall inte begränsas till Universitetssjukhuset, 
men utgår därifrån. Erfarenheten lär att universitetsmiljön är betydelsefull som mylla. 

Om Östergötland vill ta en ledande roll och positionera sig som en life science-
region med fokus på Medicinteknik så bör samverkan och ökad närhet till Swelife och 
MT4H etableras. Båda programmen verkar operativt genom regionala koordinatorer 
(Swelife) och noder (MT4H), vilka är en viktig roll för det regionala arbetet. För att 
optimera detta bör de två funktionerna samordnas och även ges ökat stöd regionalt. 
Med fördel knyts engagemanget i de båda programmen till de föreslagna aktiviteterna 
Triple Helix-Labbet och Triple Helix-Akademin. 

Arbetsättet i Triple Helix-Labbet.  
En beskrivning av en möjlig arbetsprocess

Första bedömning och vägvisning

Den första bedömningen innebär sovring och primär matchning till lämplig partner 
och görs i första hand av Triple Helix-Labbets medarbetare. Relevanta experter enga-
geras vid intagsmötena. I alla steg är målet att förfina presenterade problem, förslag 
och möjligheter för att bidra till skapandet av ett innovationsdrivande klimat i hela 
vården. Sovringen skall utgå från möjligheten att skapa patientnytta, medarbetarnyt-
ta, verksamhetsnytta och vara förenlig med RÖs uppdrag, mål och strategier. Univer-
sitetet skall involveras. Vid behov föregås beslut av kort beredning där verksamheter, 
experter och forskare involveras vid behov. 

Ofta kan hänvisning enkelt göras till lämplig verksamhet eller expert. Det visar 
erfarenheten från motsvarande verksamheter. Det är viktigt att metodkunniga, vård-
kunniga och representanter för universitetet arbetar sida vid sida. Snabb handläggning 
och förmåga att bidra till förfining är avgörande för legitimitet. Att få ihop ingångarna 
till vården och till universitetet är en stor konkurrensfördel för Östergötland.

De förslag som inte passar i Triple Helix-Labbet skall placeras där de hör hemma. 
Triple Helix-samhandling kanske inte är rätt metod den här gången. Men då är det 
Labbets uppgift att vägleda dit den bra idén hör hemma.

En strikt sovring görs, i högt tempo. Om verksamheten i Labbet blir en broms-
kloss förfelas intentionen. Minsta gemensamma nämnaren är möjligheten att uppnå 
patientnytta, medarbetarnytta, verksamhetsnytta och östgötanytta genom samhand-
ling enligt Triple Helix. Triple Helix-potentialen kan ses direkt eller via beredning av 
ärendet. Legitimitet för Labbet erhålles via resultat, men behöver få en chans genom 
tydlighet i uppdraget och uttalad legitimitet. 

Alla förslag till ansökningar till Vinnova och liknande skall passera Labbet och 
samma process. Vården behöver vara strikt redan vid den första bedömningen. Näs-
tan alla ansökningar drar resurser. Dels för att genomföra ansökan, men framför allt 
genom medfinansiering vid eventuellt beviljande i utförandet av det planerade arbe-
tet. Större möjligheter till genomförande och hemtagning av uppnådda nyttor, kanske 
genom färre och mer genomtänkta initiativ.
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Beredning inför beslut 

Accepterade förslag bereds i ett andra steg djupare inför beslut och prioritering. Nu 
växlar vi delvis tempo. Nyttoanalys skall genomföras där möjlig nytta ställs i relation 
till problemets betydelse och till de resurser som fordras för genomförande. Relationen 
mellan var nyttan uppstår, och var och hos vem kostnader blir synliga analyseras, och 
förslag för hur det balanseras tas fram. Genom Triple Helix-analys bedömer Labbet 
lämplighet och risker av samhandling enligt Triple Helix som metod. Universitetet är 
delägare och om det är lämpligt deltar näringslivsaktör. Val av metod och beskrivning 
av hur samhandling skall genomföras presenteras. Hemtagning av nytta är en angelä-
genhet för alla deltagande parter. 

Alternativa metoder till annan lösning än Triple Helix-samhandling beskrivs så 
att adekvat jämförelse är möjlig. Beredningen till beslut görs alltid enligt en etable-
rad beredningsprocess så att olika förslag till val av områden och initiativ kan ställas 
mot varandra för prioritering. Flera möjliga samarbeten kommer att konkurrera om 
samma resurser. 

Berörda delar av vården (experter, kliniker, PE-leding och staber) är djupt involve-
rade i beredningen. Den samägs med alla berörda verksamheter. Centrala staber och 
expertfunktioner (ekonomi, upphandling, juridik, IT, med mera) är också samägare. 
Universitetets medarbetare, som arbetar i Triple Helix-Labbet, gör motsvarande i sin 
organisation. Labbets roll handlar om samordning, matchning och metodexpert.

Beredda förslag går till beslut i ordinarie beslutslinjer. Är initiativet värt att beredas 
så är det värt att få en ärlig beslutschans! Men bara förslag där berörda parter uppfattar 
att kapacitet för genomförande finns skall beslutas. Efter positivt beslut skall imple-
mentering omgående starta. Om negativt beslut skall vägledning till eventuellt nästa 
steg ges. 

Efter beslut om genomförande är hela sjukvårdssystemet ägare. Alla ska veta vad 
som fordras. Projekt skall inte haverera på vägen på grund av genomförandeproblem. 
Men samtidigt är det viktigt att inte allt slutar med uppnådd kalkylerad nytta. Det är 
tillåtet att göra fel. Viss risk fordras för att nyskapande skall ske, men oprofessionellt 
arbete är bara dyrt.

Som en integrerad del av processen för investeringar till vården skall alltid en Triple 
Helix-bedömning genomföras. Regionens investeringsbudget är den kanske största 
och viktigaste finansieringskällan från RÖ till initiativ för samhandling enligt Triple 
Helix. Genom att införa en Triple Helix-analys som en obligatorisk del av underla-
get för investeringar, kommer delar av investeringsprocessen integreras med Labbets 
verksamhet. Inför planering av anskaffning är bästa tillfället att överväga Triple Helix-
samhandling. Centrala frågeställningar är; skall vi betala enbart med pengar för det 
vi köper? Eller skall vi, via innovationspartnerskap utveckla något nytt enligt Triple 
Helix, och betala dels med pengar men också med tillgång till vår kompetens och vår 
verksamhet?

Genom att investeringar av dignitet passerar genom samma beredningsprocess 
som andra initiativ, kommer underlagen också skapa möjlighet till bedömning och 
prioritering mellan olika medicinska områden. Att öka Triple Helix som metod vid 
anskaffande ger förutsättningar att få mer nytta för pengarna. Här ges den nya strate-
gin för innovationsupphandling en plats där den kan få stöd att verkställas. 
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Uppstart, vägvisning och monitorering

Efter beslut om genomförande är Labbet ansvarigt att facilitera starten av arbetet 
genom vägvisning, processer och metodstöd. Genomförandegrupper initieras och får 
strukturstöd och en styrning för det aktuella initiativet kommer på plats. Den är cen-
tral för framgång. De beslutade resurserna skall frigöras och arbetet drivas enligt en 
realistisk plan. Inte helt okomplicerat, när kultur och värdesystem från vården, univer-
sitetet och näringslivet nu möts på en arena där verkstad skall ske. Särskilt viktigt är 
detta vad gäller styrning. Initiativ som går fel behöver korrigeras. Om det inte går alls 
behöver man lägga ned och avsluta. 

Labbet har kunskap om de metoder som skall användas och ser till att alla lär sig 
och förstår. När arbetet kommit igång fasas Triple Helix-Labbet ut och blir rådgivan-
de och monitorerande. Labbets medarbetare har därmed, inte i uppdrag att kontrol-
lera, utan facilitera Triple Helix-initiativ. 

Under resan därefter blir labbet ansvarigt för att monitorera att initiativet har pro-
gress och ger möjlighet till stöd om initiativet kört fast. Erfarenhet visar att Triple 
Helix framgång fordrar tillgång till stöd för konflikt och problemhantering i de värde-
systemkrockar som nästan alltid uppstår vid Triple Helix-samhandling. Labbet finns 
som Triple Helix-terapeut när initiativ behöver stöd. 

Utvärdering

Såväl Triple Helix-Labbet som sådant som de initiativ som drivs utgående från Labbet 
skall kontinuerligt utvärderas för att säkerställa bidrag till såväl medborgar- som 
patientnytta. Utvärderingen skall vila på vetenskaplig grund. Genom det praktiska 
arbetet i Labbet förfinas, förbättras och utvecklas Triple Helix-samhandling via kom-
petens och förmågeökning i akademin.

Triple Helix-Akademin.  
Ett scenario för samlat kunskapstillskott

Triple Helix-Akademin skall ha till uppgift att åstadkomma förmågeökning genom 
lärande och träning till samhandling. Akademin skall drivas gemensamt av RÖ, LiU 
och med representanter för näringslivet engagerade. Den initiala etableringen sker 
inom ramen för etableringsuppdraget som initieras och finansieras av RÖ. Arbetet att 
utveckla och etablera Akademin leds av etableringsledaren och genomföras parallellt 
med etableringen av Triple Helix-Labbet. 

Möjligheten att använda LiUs nystartade kontor och program för utveckling och 
administration av uppdragsutbildning skall utredas under etableringsuppdraget. Ett 
av målen med Akademin är att bli ett av redskapen i LiUs arbete för det livslånga 
lärandet, vilket är en hörnsten i ett fungerande eko-system för life science.

I Triple Helix-Akademin får deltagare från sjukvården, universitetet och närings-
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livet möjlighet att förkovra sig och träna sin förmåga som gränsgångare och Triple 
Helix entreprenörer. I förstudien vittnar många om ett kritiskt behov av framgångs-
rika gränsgångare som Triple Helix entreprenörer. Det finns en vanföreställning om 
att framgångsrika gränsgångare har en medfödd naturbegåvning som man vare sig 
kan träna sig till eller utvecklas i. Vi menar att Östergötland, med en Triple Helix- 
Akademi, kan skapa förmåga hos både dem som mer naturligt kliver in i ett entrepre-
nörskap, men även hos dem som inte gör det. Ett intresse hos den enskilda individen 
och ett medgivande från LiU att gränsgångarskap är meriterande, bedömer vi vara en 
förutsättning som går bortom naturbegåvning. Alla behöver dessutom inte bli Triple 
Helix-entreprenörer, Triple Helix-Akademin är inte primärt en entreprenörsskola, 
utan ett träningsläger för bättre samhandlare. 

Vi menar att Triple Helix-Akademin är ett förtydligande som ger en grund för 
bättre möjligheter till meritering och karriär. Trots medvetenheten om att framgångs-
rika gränsgångare fordras för framgångsrik utveckling enligt Triple Helix, är livet som 
gränsgångare inte alltid lätt. Flera, som har försökt, vittnar om att det i det system 
som bejakar behovet, samtidigt känner sig motarbetade. Inte minst vad gäller möjlig-
het till meritering och traditionell karriär inom sina respektive grundområden. En 
gränsgångare är inte primärt inriktad mot en klassisk vetenskapskarriär och riskerar 
att komma efter i sin meritering som vetenskapsperson. Inom vården är gränsgånga-
ren inte lika närvarande och fokuserade som de bästa klinikerna, varför det är lätt att 
hamna efter i karriären. Näringslivet har sin logik, i vilken den tredelade inriktningen 
kan vara nog så svår att förstå och acceptera. 

De svårigheter att få till samhandling enligt Triple Helix som vi ser i Östergötland, 
känner vi igen från andra delar av Sverige. Vi uppfattar därför att Östergötland genom 
Triple Helix-Akademin, har möjlighet att förbättra sin position nationellt och till och 
med att Östergötland har särskilda förutsättningar att lyckas med detta. Det finns en 
tradition av akademiskt och pedagogiskt nytänkande inom LiU, där den tidiga tema-
forskningen är exempel på akademiskt strukturellt nyskapande, där kunskapsområden 
som vanligen inte korsas gavs arenor för möten i forskning och utbildning. Hälsouni-
versitetets initiativ till en ny pedagogisk modell i läkarutbildningen var avgörande för 
tillkomsten av den kompletta läkarutbildningen i Linköping. Dessa och andra tidigare 
framgångar är en bas för det nödvändiga självförtroende som fordras för att våga pröva 
något nytt.

I Östergötland finns också andra parallella förutsättningar och initiativ från vilka 
Triple Helix-Akademin kan ta stöd. Berättelsen om hur området Visualisering växte 
fram, satsningar inom andra områden än life science, till exempel Vreta Kluster och 
den framväxande satsningen på automation och AI, är några exempel. Dessutom finns 
två starka kommuner; Linköping och Norrköping som båda strävar efter utveckling. 
Det redan etablerade samarbetet i Sydöstra sjukvårdsregionen är ytterligare en möjlig-
het som ger Triple Helix-Akademin hållbarhet genom ökad kritisk massa. 

Slutligen uppfattar arbetsgruppen att det just nu finns en övertygelse och beslut-
samhet inom Östergötland om behovet av en satsning på life science, där arbetsgrup-
pen ser ett samlat kunskapstillskott som en nödvändighet. Många uttrycker behovet 
av och sin vilja till att aktivt delta i ett fortsatt arbete, att utveckla och driva en Triple 
Helix-Akademi. Det finns en påtaglig förväntan om en fortsättning. Samtidigt finns 
en insikt om att life science-tåget går nu och om inte chansen till att etablera en natio-
nell nod tillvaratas, kommer det att dröja innan det blir fler satsningar. 



65

Arbetsättet i Triple Helix-Akademin. Ett exempel

Förmågan till samhandling stärks i Akademin både genom teoretisk förkovran och 
träning. 

Triple Helix-Akademins verksamhet utgår från Östergötland, men genom att hela 
satsningen på life science baseras på ett nodtänkande, blir Östergötland en nod i sam-
verkan med andra noder. Detta gäller i Sydöstra sjukvårdsregionen, nationellt och 
internationellt.

Grunden för Triple Helix-Akademin är vetenskapligt baserad kunskap och meto-
dologi. Bara prövade pedagogiska metoder används. Aktivt deltagande av experter och 
pedagoger från universitetets tre fakulteter i kollegiet ger denna strävan såväl förut-
sättningar som legitimitet. Programmet är till form och innehåll mångvetenskapligt 
och multidisciplinärt. Förutom medarbetare från LiUs tre fakulteter, är experter från 
vården och erfarna representanter för näringslivet engagerade och involverade. 

Arbetet stärker Östergötlands förmåga och förutsättningar för samhandling enligt 
Triple Helix genom tre komponenter:

Ett program där deltagare från vård, universitet och närings-
liv under 18 månader arbetar tillsammans baserat på verk-
liga fall.

Ett Triple Helix-kollegium som etableras i samband med 
etableringsuppdraget. Kollegiet hämtas framför allt från 
erfarenhet och expertis i Östergötland. På sikt kan kollegiet 
även delta i förmågeskapande aktiviteter inom RÖ, LiU 
och näringslivet, till exempel introduktionsprogram för nya 
medarbetare, ledarskapsprogram samt olika branschaktivite-
ter och utbildningar.

Ett hållbart utbildningsmaterial, icke bundet till individer, 
succesivt skapat under etableringsuppdraget.

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur ett första program skulle kunna se 
ut:

Modellen bygger på tidigare erfarenheter av liknande program inom andra områ-
den, vilka validerats och utvärderats. Programmet utgör en 18 månader lång förmåge-
förkovran där deltagarna hämtas från vården, universitetet och näringslivet. Ett 30-tal 
deltagare; blivande samhandlare och 10–12 etablerade samhandlare, arbetar tillsam-
mans. Hela gruppen träffas under 5–6 internat (2 dagar), i ett fallbaserat program. 
Fallen är kärnan i programmet och utgör den röda tråden genom hela programmet. 
Det första programmet genomförs under etableringsuppdraget. Operativt ansvariga 
för programmet blir den grupp som leder etableringsuppdraget. Styrgruppen för eta-
bleringsuppdraget blir också styrgrupp för programmet. Figur 5 visar en principskiss 
för uppbyggnad av det första programmet.
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Triple Helix Kollegium
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Figur 5. Principskiss Triple Helix-Akademin.

Arbetsgruppens förslag är att de fall som studerats i förstudien bjuds in att delta i det 
första programmet. Övriga fall bereds och beslutas i Triple Helix-Labbet. Varje fall ska 
ha en tydlig ägare/sponsor. Deltagarna, både blivande och etablerade, blir arbetsgrup-
per kring de fall som väljs ut. De etablerade samhandlarna fungerar som handledare 
men arbetet skall göras främst av de blivande samhandlarna. Under och mellan inter-
naten arbetar varje grupp med sitt fall. Urvalsprocessen:

Balans i styrkeförhållanden mellan vård, universitet och 
näringsliv behöver finnas i varje fall.

Närhet och samband mellan aktörerna i ett fall skall efter-
strävas. När nytta av närhet kan skapas, visar förstudien, har 
Triple Helix-samhandling bättre förutsättningar att lyckas.

Tydligt behov behöver identifieras hos varje part i respektive 
fall. Från de tydliga behoven hos var och en måste sedan ett 
tydligt gemensamt mål vara möjligt att formulera.

Tydlig och möjlig leverans på 1,5 år samt en positiv inställ-
ning hos RÖ, LiU och företag att efter utveckling implemen-
tera det som levereras. 

Skalbarhet. I varje fall skall en plan och idé för hur arbetet 
kan resultera i generalitet och modeller för skalning.

Erfarenheterna i respektive fall används som de exempel och problem för den övriga 
utbildningen under programmet. Att hela tiden arbeta med att öka förmåga genom att 
få förståelse för de andras perspektiv.
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Under programmet står varje part för sina kostnader, vad gäller deltagarnas ersätt-
ning, eventuella resor, etc. Eventuella investeringskostnader vid beslutad implemente-
ring ligger utanför programmets ansvar, men sökande efter externa resurser kan göras 
från programmet. Det kommer därför att vara viktigt att urvalet av fall är förankrat 
och har stöd från respektive organisations basstruktur. Kostnader för själva program-
mets genomförande skall täckas av budgeten för etableringsuppdraget.

Exempel på möjligt kunskapsinnehåll vid internaten under programmet:

Tillfälle 1: Nyttoanalys och Business case. Olika metoder 
för problem och möjlighetsanalys. När ska man välja vilken 
metod? Hur sker beslutsgången inom respektive organisa-
tion? Öka förståelsen för respektive organisations perspektiv 
och förutsättningar. 

Tillfälle 2: Skillnader på förfining och nyskapande. Anpassad 
projektledning. Organisation och organisering. Metoder och 
förutsättningar för innovation. 

Tillfälle 3: Lagar och Regler. LOU, Kommunallag och regler 
för statsstöd. RÖs ekonomiska modell samt universitetets 
ekonomiska modell. Olika modeller inom näringslivet. Skill-
nader och likheter. Finansieringsmodeller.

Tillfälle 4: Olika typer av samarbetsformer. Skillnad mellan 
samverkan och samhandling. Partnerskap, olika typer och 
förutsättningar. Relaterat till anskaffande eller inte. Olika 
typer av upphandling. LOU, innovationsvänlighet, innova-
tionsupphandling och upphandling genom FOU-undanta-
get.

Tillfälle 5: Hur få en Triple Helix grupp att fungera utifrån 
samhandling. Kan skapa förståelse utgående från våra de 
olika parternas grunduppdrag och perspektiv. Konflikt-
hantering vid Triple Helix-samhandling. Behovet av Triple 
Helix-terapi. Nod eller Nav. Nationella initiativ till stöd för 
Triple Helix och innovation.

Tillfälle 6: Marknadsföring och Sälj. Skillnader och likheter 
mellan Triple Helix’ ingående parter. 

Avslutning i öppen form: Presentation av resultatet från 
varje fall. Vad har vi uppnått? Inbjudna: politiker och repre-
sentanter från RÖ, LiU och näringslivet. 

Efter genomförande av det första programmet finns följande leverabler: 

Mätbart förhöjd Triple Helix-förmåga hos de som genom-
gått programmet
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Ambassadörer för life science i Östergötland

Kollegium med representation från universitet, vård, 
näringsliv

Hållbart kurspaket (utbildningsmaterial)

Leveranser från de fall (hämtade ur förstudien) som använts 
för att bygga Triple Helix-Akademin

Växtvägar.  
Fyra scenarier  

för patientnytta och  
ökad tillväxt

I följande avsnitt har vi utvecklat tänkbara scenarier för de växtvägar som identifiera-
des i Del I.

Bättre förutsättningar – testbädd för sårvård

Förstudiens observationer och slutsatser har omvandlats till praktiskt arbete i Triple 
Helix-Labbet och i Akademin. I ett första steg skapades möjligheter för Absorbest till 
nära och enkel dialog med vårdcentralen i Kisa för enkel funktionsprövning av CE 
märkta produkter samt i den tidiga produktutvecklingen. 

Parallellt genomfördes en behovsanalys kring vårdens behov av ett virtuellt nätverk 
för sårvård, genom vilket frågor från vården, på plats hemma hos den enskilde patien-
ten, kan besvaras. Därmed kan den patientnära vården kring svåra patienter nå ny 
kunskap, erfarenhet och kompetens. Resultatet blev att en tillämpning av telemedicin 
och vård på distans inom RÖ implementerades in mot det kliniska problemet ”Det 
svåra såret”. Härigenom blev det tydligt att det fanns ett behov av att samla erfaren-
het och kompetens som tillgängliggörs för hela RÖ. Har man frågor vill man få svar!

Genom ökad tillgång till patienter med svåra sår och behov av utvecklad behand-
ling ökade möjligheten att pröva olika behandlingars effekt mot varandra. Idén om 
en virtuell testbädd etablerades och föreslogs som område in i den nystartade Triple 
Helix-Akademin. Triple Helix-Labbet bistod med en uppdragsledare, som kontak-
tade biologiskt inriktade forskare på Katastrofmedicinskt centrum (KMC), kliniska 
forskare på Hand och plastik och utvecklare på Primärvårdscentrum. På tekniksidan 
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ordnades möte mellan sensorutvecklare på LiU med de forskare som redan arbetade 
med utveckling av ett smart förband, relaterat till Absorbests produktutveckling. RÖs 
utvecklare, forskare på LiU och ett företag som utvecklar lösningar för vård på distans 
exponerades för behov och idéer kring utveckling av sårvård på distans.

Förutom Absorbest påbörjades en dialog med det nystartade företaget S2Medical. 
De var tämligen skeptiska inledningsvis, men såg sedan fördelar med att arbeta med 
det nätverk som höll på att skapas. Flera teknikföretag, inom området vård på distans, 
fick höra om arbetet och kontaktade på olika sätt både RÖ och LiU.

Samlat runt uppdragsledare från Triple Helix-Labbet utvecklades ett förslag till ett 
program för samhandling för att skapa en testbädd för sårvårdsbehandling. RÖ valde 
ut vilka som skulle delta i utvecklingsarbetet från vården. Två intresserade forskar-
grupper, en på KMC och en på LiU, var beredda att satsa tid från början. Initialt var 
Absorbest och ett telemedicinföretag villigt att engagera sig.

Idén togs in i Triple Helix-Akademin och inom ramen för den formerades ett pro-
gram för det kommande året. De gemensamma målen var från början lite svåra att 
enas om, men gruppen fick hjälp av både Labbet och erfarna kollegor från andra områ-
den. Sex mål sattes upp:

Utformning av gemensamma evidensbaserade riktlinjer med 
utgångspunkt i typfall för RÖ. 

Ett virtuellt sårvårdscenter baserat på telemedicin. 

Tre nya forskningsprojekt, utgående ur behov och baserade 
på ”kunskapskorsning” mellan olika områden. 

Tydlig ekonomisk nytta för alla deltagande parter.   
Hemtagning är en del av projektet.

Utökade anslag/bidrag till forskarna. 

Ökad försäljning för företagen.

Nu har det gått ett år sedan Akademins första program avslutades. Vi börjar nu se 
resultaten. De fallbaserade riktlinjerna har utvecklats till ett virtuellt fall- och kun-
skapsbibliotek. RÖs riktlinjer har utvecklats till ”Råd och riktlinjer inom sårvård”. 
Ett arbete med en nationell professionsförening pågår för att relatera ett kvalitetsre-
gister till biblioteket. Vi ser att intresset för biblioteket följer Absorbets säljmönster, 
eftersom de presenterar biblioteket för sina kunder. I RÖ kan vi konstatera att både 
riktlinjerna och biblioteket används i hela länet.

Det virtuella sårvårdscentret är etablerat och har dagligen förfrågningar. Vi kom-
mer som nästa steg att skapa behandlingskonferenser för särskilt svåra fall. Här kom-
mer vi från början använda MicroSofts standardmjukvara för att kunna nå hela värl-
den på ett standardiserat sätt. Inom RÖ kan man uttala att vården nu är mer jämlik 
inom sårvård, eftersom alla delar av vården kan få råd av samma expertgrupp. Det 
finns planer på att utreda möjligheten av att skapa en internationell sårvårdsakademi 
utgående från Triple Helix-samhandling.

Genom det virtuella sårvårdscentret kan vi nu identifiera patienter till studier. Fle-
ra företag har hört av sig för att få hjälp med prövningar. Vårt samarbete med Forum 
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Östergötland har resulterat i att vi nu har flera prövningar som går parallellt. Inte bara 
med Absorbest, utan också med näringsliv utanför Östergötland. Ett spännande forsk-
ningsprojekt baserat på Absorbests nya smarta förband för att studera logistik och 
hälsoekonomi kommer starta nästa år. Här kommer också patienter utanför Sverige 
inkluderas. Ett arbete där sensorer används även för andra typer av kliniska tillämp-
ningar har också kommit igång. 

Inom Primärvårdscentrum har man visat att RÖs kostnader för sårvård minskat 
såtillvida att antalet besök för omläggning har reducerats, med bibehållen eller ökad 
patientnöjdhet. Antalet videokonsultationer har ökat, inte bara inom det här området. 
En tydlig spridningseffekt till andra patientgrupper har kunnat konstateras eftersom 
mätetal relaterade till sårvård tidigt infördes.

Två forskningsanslag har inkommit. Absorbets försäljning har ökat 15 procent 
under perioden, och S2Medical har lagt ned sina tankar om att själva starta en egen 
”sårklinik” för att få tillgång till patienter. Istället har S2 Medical investerat sitt kapi-
tal i försäljningsarbete. Inom programmet har samarbete kring försäljning startats, 
bland annat i form av en säljskola. De två sensorforskarna har inlett diskussioner om 
att starta ett företag. Det telemedicinföretag som ingår i gruppen har ökat sin omsätt-
ning med 20 procent, via försäljning av den lösning vi utvecklat inom arbetet i Triple 
Helix-Akademin, till andra regioner/landsting.

Det strategiska beslutet framåt är om det virtuella biblioteket och rådgivningen 
skall knoppas av till en egen verksamhet. Rent tekniskt och innehållsmässigt är det 
möjligt att skapa en virtuell klinik. En rådgivning- och behandlingstjänst skulle kunna 
säljas tillsammans med förbanden. Fram till nu har verksamheten haft stöd av Labbet, 
men nu är det dags att stå på egna ben. De olika Triple Helix-aktörerna behöver från 
årsskiftet själva finansiera sina kostnader full ut. 

Uppskalning av befintlig excellence – CMIV  
har fått ytterligare tillämpning genom nya samarbeten

CMIV har byggt upp en imponerande och mycket funktionell infrastruktur för tvär-
vetenskaplig och tvärprofessionell klinik-/vårdnära forskning där alla tre delar av en 
Triple Helix naturligt inkluderas. I praktiken innefattar infrastrukturen allt från admi-
nistrativt stöd och nätverksarenor till den absolut senaste teknologin i form av mag-
netkameror och datortomografer med leverantörernas mest avancerade mjukvaror för 
insamling av data och visualisering. Denna infrastruktur är skalbar till nya områden, 
vilket man tydligt visat genom utvecklingen av digital patologi liksom nu senast AIDA 
(Analytic Imaging Diagnostic Arena) som är en nationell plattform för forskning och 
innovation kring artificiell intelligens och maskininlärning. Det ter sig naturligt att 
skala upp denna neutrala zon än mer genom att knyta universitetets strategiområden 
som cirkulation och neuro närmare CMIV liksom öppna upp än mer för såväl lokala 
som nationella/internationella företag. 
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Identifiering av nytt kompetensområde –  
Center of excellence för kliniska beslutsstöd 

Ett nationellt center of excellence för kliniska beslutstöd är etablerat på Universitets-
sjukhuset i Linköping. Fokus ligger på kliniska beslutsstöd som används i såväl klinisk 
tillämpning som för forskningsändamål. Centrat fungerar som ett Labb för utveckling 
av kliniska beslutsstöd och utgör en nod i ett internationellt nätverk kring utveck-
ling av kliniska beslutsstöd, som utvecklas, integreras och förvaltas oberoende jour-
nalsystem. Triple Helix-samhandling är metoden som används och forskare, kliniker 
och systemutvecklare är sammansatta i multidisciplinära team kring specifika kliniska 
tillämpningsområden. Processen för utveckling av kliniska beslutsstöd är utvecklad, 
prövad och publicerad.

Sjukvårdssystemet i Östergötland tillser behovet av kliniker, medan forskare enga-
geras från de universitet som besitter aktuell forskningsexcellence, nationellt eller 
internationellt. Den upphandlade plattformen för kliniska beslutstöd (CDS) används 
och ett partnerskap är etablerat med Cambio. Interaktionen människa-teknik-organi-
sation beforskas kontinuerligt och närvaron av studenter och doktorander från LiUs 
samtliga fakulteter är ett vardagligt inslag i centrat. Centrat fungerar även som driv-
bänk för start ups avseende kliniska beslutsstöd. 

Saab har blivit life science-aktör

Vi befinner oss i Östergötland år 2025. Saab producerar fortfarande överskottsteknik 
i sitt arbete att ta fram teknik för att lösa sitt grunduppdrag. Deras arbete följer kom-
mersiella spelregler som gäller för ett globalt börsföretag. Saab strävar efter en stra-
tegisk balans mellan intresset att, genom nya tillämpningsområden skapa avkastning, 
och behovet att undvika splittring och avsteg från grunduppdraget. I företaget finns 
olika falanger. De som är brett inriktade och vill öppna för nya områden vs de som 
strängt ”håller ögat på bollen” för att undvika distraktion genom diversifiering. 

Satsningen på WASP och andra initiativ för utveckling av automation och maskinin-
lärning blev en möjlighet att intressera Saab för life science. Den produkt som utveck-
las genom samhandling mellan Saab, Sectra, start ups i Mjärdevi, multidisciplinära 
forskargrupper från LiU och sjukvården i RÖ, ligger fortfarande en bit in i framtiden. 
Saabs engagemang och intresse mot life science började faktiskt med ett intresse för 
ett tidigare arbete på Katastrofmedicinskt Centrum (KMC). Deras långvariga erfaren-
het av förberedelse och planering inför katastrofer och oplanerade avbrott i samhällets 
nyckelfunktioner gjorde Saab intresserade. Här fanns en länk till Saabs kärnuppdrag. 
I första programmet inom Triple Helix-Akademin valdes ett fall där en kommersiell 
partner till KMCs Emergo Train System skulle sökas. Saab deltog i arbetet med fallet, 
men det blev aldrig något. RÖ var inte redo att gå vidare, utan ville fortsätta samar-
beta med LiU på det sätt man redan gjorde. Däremot fick Saab och en forskare på Pri-
märvårdscentrum kontakt. En möjlig inriktning mot gemensamt arbete vid modern 
systemutveckling med hjälp av AI identifierades, även om detta från början var långt 
från uppenbart! Triple Helix-Labbet är fortfarande engagerade. De underlättar kon-
takterna in mot slutenvården i RÖ och andra universitetssjukhus i Europa. Saab är nu 
egentligen bara en perifer aktör i projektet, även om man var initiativtagare till det 
företagarnätverk som idag arbetar med produkten. Men Saab vill inte helt kliva av 
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utan bedömer att life science har framtida potential. Därför är fortsatt kontakt och 
länken till RÖ meningsfull för dem.

Vad är det då för framtida produkt vi talar om? Ja, vi vet inte. Det är väldigt hem-
ligt. 

Exempel på idéer till Labbet och Akademin

I utredningens slutskede ombads den taktiska styrgruppen och arbetsgruppen gene-
rera en lista med idéer som skulle kunna drivas i Triple Helix-Labbet och i Triple 
Helix-Akademin. Som en avslutande illustration, har vi valt att här presentera listan 
osorterad. Med detta vill vi ha sagt att idéer på förbättringsarbete som kan generera 
såväl patientnytta som ökad tillväxt, saknas inte!

Etablering av en NGS-plattform och Genomic Medicine 
Center 

Investering och implementering av att multidisciplinärt 
laboratory information management system (LIMS)

Hälsoanalys utan remiss. Egen/hemtestning. Flytta hem 
analyser till patient

Beslutsstöd radiologi. Införande av ett beslutsstöd som 
underlättar för remittent att beställa mest adekvat radiolo-
gisk undersökning baserat på best practise och AI

Digital kommunikationsplattform med patienterna

MR på Strålbehandlingen

MR på NK-operation

Operationsplaneringssystem i Cosmic anpassat för Universi-
tetssjukhusmiljö

Verktyg för effektivare schemaplanering i 24:7 verksamhet

Utveckling av arbetssätt för att dra nyttan av möjligheten till 
central tolkning på distans av olika typer av ultra-ljud

Verktyg för logistik och visualisering av vårdplatser

Modellvårdcentraler: 3 vårdcentraler inom Regionen som 
skall fungera som fast testbädd för nya arbetssätt och pro-
dukter.

Hjälpmedel för informationsöverföring mellan olika medar-
betare på vårdcentralen för logistik och informationshante-
ring under patientens besök på vårdcentralen.
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Övervakningsfunktion i hemmet hos utvalda kroniskt sjuka 
patienter – hjälpmedel att motverka inläggning och för att 
tidigare detektera försämring. 

Nästa steg:  
Etableringsuppdrag 

Vi föreslår att uppdragsgivning och styrning av etableringsuppdraget utgår från Regi-
ondirektören och Rektor i samarbete, och att den strategiska och taktiska styrgruppen 
består men med följande justeringar:

Den strategiska styrgruppen involveras tydligare eftersom 
styrningen av etablerings-uppdraget på strategisk nivå för-
djupas i relation till förstudien.

Den taktiska styrgruppen förstärks med ytterligare represen-
tation för vården, i syfte att bredda förankring och legitimi-
tet. 

Härigenom ges etableringsuppdraget en central placering i respektive organisation, 
vilket fordras för att etableringen skall vara möjlig. 

Etableringsuppdraget leds av en etableringsledare, med djup legitimitet i såväl vård 
som forskningssammanhang. Arbetsgruppens deltagare föreslås ingå i de arbetsgrup-
per som etableras i etableringsuppdraget för att säkra kontinuitet och erhållen förmå-
geutveckling. Uppdraget bör dock vara mer förankrat hos berörda parter, så att erfor-
derlig tid kan frisättas. Erfarenhet från liknande arbete på andra ställen och förståelse 
för vården och akademin finns. Gruppen har erfarenhet och förståelse för näringslivets 
behov och perspektiv. 

Under etableringen används också kunskap och resurser från andra organisationer. 
Nodmodellen etableras från början och samhandling med andra noder, inom sjuk-
vårdsregionen och nationellt, för delande av kunskap och modeller. Första steget är 
att involvera de som är närmast; kommuner och myndigheter som har sin bas i Öst-
ergötland. 

Östergötland kommer inte själv kunna behärska alla områden där särskild expertis 
fordras. Också konsultstöd behövs. Själva etableringsuppdraget behöver under två år 
särskild finansiering, vilken är beräknad till totalt fem miljoner.

Resurs för medarbetare i Labbet skapas genom omformning av pågående resurser 
och samling och samverkan mellan redan allokerade resurser som redan arbetar med 
denna typ av uppgifter. Från RÖ omformas Test och innovation succesivt för att ingå 
i Labbet. Här finns erfarenhet och kompetens som är viktig i Labbets verksamhet. 
På motsvarande vis behöver personer från universitetet förlägga sitt arbete i Labbet. 
Genom att Labbet har uppdraget att samla och samordna redan allokerade resurser 
och kunskap i befintliga Vinnova-arbeten har vi kritisk massa och ett stort utbyte av 
resurserna. Redan påbörjade arbeten kan drivas med hög effektivitet, men det blir 
också resurser över till nya uppgifter. 
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Experter, såväl inom RÖ som inom universitetet, flyttar inte sin hemvist till Labbet. 
Utifrån frågeställning avropas de olika experterna och det ingår i deras uppdrag att 
bidra. Labbet har rätt att avropa tjänster också från andra.

För att skapa ökad förmåga använder vi pågående eller i förstudien identifierade 
samarbeten enligt Triple Helix i den utbildning som pågår i Triple Helix-Akademin. 
Medarbetare från Labbet, från olika delar ar RÖ, från LiU och näringslivet får möjlig-
het att delta i akademins program. 

Sammanfattning av  
förstudiens leverabler

Förstudiedirektivet stipulerar inledningsvis sju leverabler, varav två tidigt avgränsades 
bort. Nedan sammanfattas förstudiens resultat med utgångspunkt i de fem återstå-
ende leverablerna. 

Definition av life science i Östergötland

Med life science i Östergötland menar vi mötet mellan människa, organisation och 
teknik, vars syfte är att adressera vårdens utmaningar, men också utgöra en tillväxt-
motor i Östergötland. Östergötland utgör en nod i såväl Sydöstra sjukvårdsregionen 
som nationellt och internationellt. Det anmodade arbetssättet är Triple Helix-sam-
handling vilket manifesteras genom två virtuella strukturer, Triple Helix-Labb och 
Triple Helix-Akademi. 

Sammanställning av befintliga initiativ, strukturer  
och aktiviteter inom life science i Östergötland

Att göra en fullständig inventering av befintliga initiativ och strukturer inom life sci-
ence i Östergötland visade sig utgöra en orimlig arbetsinsats i relation till förstudiens 
tillgång till resurser. Det pågår ett antal parallella initiativ, men dessa är tämligen 
oöverblickbara mot bakgrund av RÖs och LiUs decentraliserade strukturer. Centrala 
aktörer som har identifierats är dock; LiU Holding, Regional utveckling (RÖ), Test 
och Innovation (RÖ), Forum Östergötland samt det nystartade projektet EDGE (RÖ 
och LiU). Näringslivet visade sig också svårt att kartlägga på grund av bristande till-
gång till statistik och möjlighet att överblicka det näringsliv som har life science som 
ett av flera tillämpningsområden. Vi valde därför att djupare titta på Sectra, Cambio 
och Absorbest. Näringslivet samverkar främst med varandra genom MedTech4Health 
och SweLife, vilket i Östergötland administreras av SweLife. 
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Värdering av förutsättningar för life science i Östergötland

Förutsättningarna för att Östergötland ska bli en nationell part, vid sidan av storstads-
regionerna, bedöms vara mycket goda. Ett flerfakultetsuniversitet och ett komplett 
sjukvårdssystem ger tillgång till huvudkomponenterna; kunskap och bedrivande av 
såväl nära vård som högspecialiserad vård. Fler exempel visar dock att det är svårt för 
såväl näringsliv som forskare att komma i kontakt med relevanta vårdstrukturer. Det 
som pågår, eller redan har hänt, är beroende av personliga kontakter. Därför är vår 
bedömning att ett mer systematiserat organiserande av life science, som stödjer förfi-
ning av initiativ och förmågeökning i Triple Helix-samhandling, är nödvändigt om 
life science ska utvecklas till ett styrkeområde i Östergötland. 

Förslag till finansieringsmodell för life science

Steget att gå från nu-läge till att Östergötland blir en etablerad life science-nod, är 
tämligen stort. Inte minst mot bakgrund av att en mångfald av life science-näringsliv 
saknas i Östergötland. Därför är det vår bedömning att life science måste ges organise-
rade strukturer för att växa i en takt som är realistisk. Vårt förslag är därför ett etable-
ringsprojekt, vilket gör att finansieringsmodellen i förstudien har begränsats till att ge 
förslag till finansieringsmodell för etableringsprojektet. På detta sätt kan också beho-
vet av att RÖ integrerar Triple Helix-samhandling som del av grunduppdraget stödja 
en framtida finansieringsmodell. Kraftsamling kring life science föreslås finansieras 
genom att befintliga resurser omallokeras till Triple Helix-Labbet. Etableringsledare, 
administrativt stöd samt viss expertkunskap är beräknad till totalt fem miljoner för-
delat på de två år etableringsuppdraget pågår.

Dessutom förväntades resultatet vara förankrat  
hos berörda aktörer samt en riskanalys genomförd. 

Upplägget med berättarteknik har gett möjlighet att förankra resultatet på ett sätt 
som går bortom mer traditionella intervjuer och studier av dokument. Genom berät-
tandet, och analyser av berättelser, har vi haft möjlighet att återkomma och diskutera 
med de personer som delat med sig av kunskap och idéer kring en life science-satsning 
i Östergötland. 

Arbetsgruppen bedömer att avsaknaden av en politisk överenskommelse är den 
största risken för en life science-satsning i Östergötland, tillsammans begränsad sam-
handlingsförmåga hos RÖ och LiU. Kommer inte det politiska kontraktet till stånd 
och förmågan till samhandling ökar, kommer det att bli svårt att genomföra en lång-
siktig satsning.

Etableringsprojektet föreslås arbeta vidare med såväl förankring som riskanalys. 
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Del III. 

Sju berättelser i urval.
1. Flera arbetstillfällen i Östergötland genom  

samarbete mellan Absorbest och Region Östergötland

Hans Karlsson, VD Absorbest

Det lilla företaget strävar efter att växa och därmed skapa tillväxt i Östergötland. Part-
ners för Absorbest är viktiga återförsäljare av sårvårdsprodukter i respektive land i 
världen. Absorbest säljer allt via återförsäljare och har inga egna säljare för direkt kon-
takt med vårdgivarna. Men vi måste kunna visa att någon använder våra redan CE 
märkta produkter. För detta ändamål behöver vi ett samarbete med Region Östergöt-
land. 

2015 började jag på Absorbest som VD. Jag kommer tidigare från förpacknings-
branschen och har under en längre tid arbetat med internationell försäljning mot fler-
talet olika branscher. Förpackningsbranschen präglas av hög konkurrens och att det är 
svårt att särskilja sig på enbart rationella argument. Samarbete mellan leverantörer, 
inköpare och användare är en viktig del för att kunna utnyttja och uppleva produkter-
nas fördelar till maximum. Alla personer kan inte veta allt, utan man bygger affärer 
på förtroende. Detta innebär att användaren får tillräcklig information av leverantö-
rer som sedan skapar förtroende för att prova produkterna. Detta visste jag alltså när 
jag började på Absorbest. Med denna kunskap hade jag naturligtvis tagit reda på att 
Absorbest har ett kvalitativt högt produktsortiment, på vilket jag kunde tillämpa min 
kunskap om försäljning och på så sätt är min plan att öka omsättningen. 

En värld full av regelverk och tvivel –  
men vi vill ju bara utvärdera!

Men det visade sig att jag gett mig in i en helt ny värld där CE-märkning, LoU, patient-
säkerhet och en hög arbetsbelastning gör det svårt att överhuvudtaget få en kontakt, 
trots att vi i det här läget inte ens har för avsikt att sälja något! För att få sälja måste 
vi kunna visa att någon använt våra produkter. Absorbest är fortfarande i en fas där 
det viktigt att skapa försäljning relativt fort för att kunna återinvestera i verksamheten 
och skapa ytterligare tillväxt. Vi har idag inte resurser för att sälja direkt till vårdgivare 
runt om i världen utan all vår försäljning sker genom samarbete med återförsäljare/
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partners i respektive land. Absorbest säljer idag till alla världsdelar, Våra partners finns 
35 länder. Allt från Nya Zeeland till USA. Inom hälsosektor har vi Operationsrum och 
sårläkningsprodukterna som står för cirka 50 MSEK i omsättning. Operationsrum-
met: produkter som används främst vid ”blöta” operation där det förekommer mycket 
vätska. Dessa kan både vara golvmattor(osterila) och absorbenter som finns uppe på 
operationsrumsbordet (sterila). Sårvårdsprodukterna används idag främst till mycket 
vätskande sår och det är främst patienter som har Venös insufficiens eller någon form 
av nedsatt läkningsförmåga.

Jag hade som sagt en begränsad kunskap om medicintekniska produkter och om 
vården där dessa används när jag började på Absorbest. Den första tiden besökte jag 
därför olika vårdinrättningar och var med vid flertal omläggningar och gjorde allt jag 
kunde för att öka min kunskap om produktsortimentet i användning. Det som slog 
mig efter ett tag var att; trots att våra produkter hade mycket bra rationella argument, 
de användes nämligen när andra lösningar inte fungerade och gav fantastiska resultat, 
var det ändå relativt få som vågat börja prova dessa. Endast några få i Östergötland 
faktiskt. 

Dessa produkter har funnits på marknaden sedan 2007 och vissa vårdgivare kände 
inte till dem (eller liknande produkter som vår) och om man känt till dem så hade man 
inte provat dem. Min slutsats av marknadsanalysen är att de finns många olika typer 
av förband, men begränsad tid att sätta sig in i hur dessa fungerar. Så här uppfattar 
jag att det fungerar: Om en vårdgivare inte får underlag från sin leverantör behövs 
en egen utvärdering och detta kräver normalt ett antal omläggningar under en viss 
tid. Viss uthållighet med andra ord. När vårdgivaren inte ser resultat direkt, eller när 
patienten byter vårdgivare under behandling, är man inte benägen att prova nya för-
band, utan återgår till befintliga ”trygga och gamla” produkter. Och därför vågar man 
inte testa nya saker. Detta blir således ett hinder då vi som leverantör vill visa att det 
finna nya, bättre lösningar som faktiskt förbättrar patientsäkerheten. 

Englandsmarknaden – en utvärdering bort

Under sommaren 2017 var jag på väg till England för att etablera affärer med en ny 
partner. England är en stor marknad med en bra potential för Absorbest, ett antal mil-
joner i försäljning låg i potten. Jag hade besök med ett flertal tilltänkta partners. När 
man skall gå in på en ny marknad är deras första fråga: Hur skall detta säljas? Vilka 
utvärderingar har ni från er hemmamarknad? Hur får vi vårdgivare att vilja prova just 
er produkt? 

Plötsligt stod det glasklart för mig vad som gäller inom hälso- och sjukvård:

”Om någon annan vårdgivare har använt produkten innan, 
då kan andra också våga prova. Om inte är få beredda att ta 
risken att prova!” 

Med våra högkvalitativa produkter och bra utvärderingsunderlag kan detta skapa god 
försäljning och tillväxt för ett företag som Absorbest. Ju bättre underlag desto fortare 
går detta. Vi hade inte tillräckligt med underlag för att möta detta i England och där-
med får den fulla potentialen skjutas på framtiden. Jag kan dock inte låta bli att tänka 
att dessa miljoner kunde vi återinvesterat i Absorbest och skapat fler arbetstillfällen 
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med. Det fick mig också att undra vem som har ökad tillväxt högst på sin agenda i 
Östergötland?

När jag bett Region Östergötland om att åtminstone intyga att de använt produk-
ten ( det vill säga ej säga att den är bra utan endast att man använt den i ett specifikt 
patientfall) vill man inte alltid göra det. Vad är risken? Det är ju sant! Jag har som sagt 
fått insikt i flera förklaringar till varför man inte vill. Men oavsett är detta viktigt stöd 
för ett tillväxtföretag. 

En marknad är en marknad – oavsett bransch

Jag har nu pekat på ett antal saker som jag tycker är specifika för hälso- och sjukvård, 
som ju är ny bransch för mig men i grunden skiljer den sig egentligen inte så mycket 
från andra branscher. Man kan förenklat dela in en marknad i tre delar.

”Entusiaster” – vågar prova och göra försök. Söker själv 
information för att lösa uppgiften

De ”genomsnittliga” – En större grupp som kan göra för-
ändringar men som inte har samma drivkraft och behöver 
lite mer trygghet innan de går vidare.

”Förändrings obenägna” – Som det låter. Ju längre man 
arbetat med sina saker desto mindre vill man ändra även om 
bra argumentation kan påvisas

Vi som ett Östgötaföretag kan antingen nå eller nås av ”Entusiaster”, vilket vi också 
har gjort. Men dessa representerar den mindre delen av den potentiella marknaden. 
För att skapa omfattande tillväxt krävs att lyckas övertyga ”De genomsnittliga” och 
våra Partners. Jag har lärt mig att förtroende och trygghet är extra viktigt inom hälso- 
och sjukvård, men sälj skapas också genom bra processer och övertygelse om produk-
terna. Vi vet att våra produkter är bra, det har vi fått erfara från andra marknader. Men 
hur skapar vi förtroende för Region Östergötland att våga testa våra produkter för att 
Absorbest skall kunna bidra till ökad tillväxt genom flera arbetstillfällen i Östergöt-
land? Absorbest ord är viktiga, men att Region Östergötland har använt produkterna 
väger tyngre. Som ett litet tillväxtföretag är man beroende av att hemmamarknaden 
hjälper till med argument och patientcases för att möjliggöra försäljningen.

Förtroende behöver inte enbart komma från att man själv testat utan kan även 
komma från någon oberoende representativ person berättar att man nyttjat produk-
ten redan. Berättelsen kan antingen intyga att inget gick snett det vill säga låg risk eller 
att man uppnådde goda resultat. Oavsett förenklar detta för någon annan vårdgivare 
att våga prova. ”Jag tar ingen risk att prova”
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Hur kan vi samarbeta?

Absorbest samarbetsmål med region Östergötland är att skapa underlag som gör att 
vi kan skapa försäljning utanför Östergötlandsgränser. Med bl.a. Case kan vi enkelt 
berätta för världen om hur bra produkterna är och skapa tillväxt i denna bransch och 
för region Östergötland. Det här gäller inte bara Absorbest, utan även andra tillväxt-
företag i regionen. 

Hur kan vi då få Region Östergötland att berätta om de bra produkter som finns 
och utvecklas i samarbete med Östgöta företagen?

2. System för att nå ut med innovationer i vården?

Jenny Sandh, Produktutvecklare, Absorbest AB

Detta är min berättelse om arbete med utveckling av en ny innovativ medicinteknisk 
produkt, ett smart sårförband, och hur krångligt det varit att nå ut till vårdgivare för 
att ge dem chansen att vara med i utvecklingen och testa denna nyhet under utveck-
ling. Vårdgivare har som uppdrag att ge patienterna den bästa tänkbara vård, inte 
serva företag. Lägg till detta ett regelverk med lagar och standarder för att skydda 
patienterna vid införande av nya produkter så att de inte utsätts för onödig risk. Själv-
klart är det bra att värna om patientens säkerhet, men samtidigt har det utgjort en bar-
riär, svår att bryta igenom, för att få testa sin idé kring en ny medicinteknisk produkt. 
Ett system för att förenkla samarbetet mellan företag, vårdgivare och forskare, lett av 
de som kan regelverket skulle underlätta. Följ med på min resa från produktprototyp 
ut till tester på patienter med det smarta sårförband som just nu utvecklas.

Ny innovation – Smart sårförband

Absorbest AB är ett litet företag i Kisa i södra Östergötland som är specialiserade på 
absorption, bland annat för vätskande sår. Företaget har funnits på den globala sårbe-
handlingsmarknaden i drygt 10 år och sålt många miljoner sårförband till vätskande 
sår. De vätskande såren är ofta svårläkta, exempelvis venösa bensår, och patienten 
behandlas under lång tid. En faktor för bra sårläkning är att såret lämnas ifred för att 
sköta sårläkningen ostört, men många gånger vill sjukvårdspersonalen byta förband 
för tidigt. Dagens moderna superabsorberande sårförband har bra uppsugningsför-
måga, så att hantera stora mängder av sårvätska är i regel inget problem, jämfört med 
traditionella förbandsmaterial. Hur kan man hjälpa en vårdgivare att våga låta såret 
vara ostört någon dag extra? Jo, ett sårförband utrustad med en fuktsensor som reage-
rar först när förbandet absorberat en del sårvätska och då talar om att det är dags för 
förbandsbyte kan vara en lösning. På så sätt skapas grund för en bättre sårläkning samt 
minskar antalen förbandsomläggningar vilket kan vara både smärtsamt och tidsödan-
de för patienten. Dessa smarta sårförband är en relativt enkel medicinteknisk produkt 
i en låg riskklass, i komplexitet ligger de närmare ett vanligt förband än ett hjärtim-
plantat. Men vid utveckling av nya alla medicintekniska produkter oavsett riskklass 
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måste ett gediget regelverk ändå följas för att visa att produkten är säker att använda. 
Jag är projektledare för Absorbests produktutvecklingsprojekt där vi tagit fram ett 
smart sårförband med en fuktsensor. Teknikutvecklingen har skett tillsammans med 
det statliga forskningsinstitutet Rise Acreo och projektet får finansiering av statliga 
Vinnova. Detta är alltså en innovation som anses värd att satsa på.

I ett produktutvecklingsprojekt är det viktigt att användarvänligheten studeras. 
För att bolla frågor kring användarnas gränssnitt har sjuksköterskor fått uttala sig. Det 
är dock inte helt enkelt att få tid att komma in på en vårdenhet och ta vårdpersonalens 
tid om du inte är patient. Sjukvården är hårt belastad, men på några ställen fixade vår 
applikationsspecialist Kicki så att vi kunde få komma på en fika-rast eller lunch-rast. 
Är man inte patient finns det heller inget sätt att ge vårdpersonalen eller vårdenheten 
betalt för de tjänster man utnyttjat. Men några bullar och luncher senare som tack så 
hade vi fått den input som behövdes för att skapa designen.

Test i simulerad användarmiljö

Efter att ha tagit fram en medicinteknisk produkt finns krav på att tillverkaren ska 
göra en användbarhetsutvärdering som ska säkerställa att produkten går att handskas 
med på korrekt sätt och att tillhörande bruksanvisning är begriplig. Denna utvärde-
ring ska göras av användare som inte varit delaktiga i designen av produkten och gärna 
i så verksamhetstrogen miljö som möjligt för att simulera en verklig användning, men 
utan att behandla patienter. Det som studeras är användarvänligheten och inte den 
kliniska funktionen. Här ville vi att några friska frivilliga personer skulle bli omlagda 
med det smarta förbandet av sjuksköterskor och sedan komma på återbesök några 
dagar senare för borttagning av förbandet. I och med detta utvärderas att man förstår 
vilken sida av förbandet som ska ligga mot såret, hur man handskas med sladden mel-
lan sensor och display samt hur displayen avläses och tolkas.

Vi ville ha hjälp med upplägg och utförande och kontaktade Test och Innovation 
på Region Östergötland, men de återkom med frågor som tydde på att de inte förstod 
vår intention samt med kommentaren om att detta kanske kunde betraktas som forsk-
ning och att vi då skulle söka till Etiska prövningsnämnden (EPN) för utvärderingen. 

Med tanke på att upplägget var en användarutvärdering av enkelt slag bedömde 
Absorbest att detta inte var tal om forskning och att Test och Innovation krånglade till 
det onödigt mycket. Vi kollade vidare med en stödorganisation i Linköpings Universi-
tets (LiU) och Region Östergötlands (RÖ) regi för att hjälpa till med kliniska studier, 
som har en forskningsklinik med sjuksköterskor och även en struktur för att ta betalt 
om man utnyttjar deras tjänster. Dem kunde vi dock inte anlita eftersom ”sjuksköter-
skorna antingen ska hjälpa till med forskning eller vårda patienter”. Deras försäkring 
skulle inte gälla om de hjälpte oss. 

Vidare till en testbädd, Testmiljö Norrköping som drivs i Norrköpings kommuns 
regi och som består av många äldre människor. Där fanns tillgång på friska frivilliga, 
men Testmiljö Norrköping kunde inte få tillgång till sjuksköterskor. Absorbest bör-
jade se sig om efter alternativ. De sjuksköterskor som varit involverade i att utforma 
designen på förbandet skulle kanske ställa upp, men de å andra sidan var lite för insat-
ta in produkten. Tillslut dök ett alternativ upp, applikationsspecialisten Kicki har en 
vän som är sjuksköterska på ett äldreboende utanför Ljungsbro. Vännen hade även en 
kollega som kunde ställa upp. 
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Men begränsning i tid och resurser gjorde att antalet som skulle bandageras också 
drogs ner och de friska frivilliga som fick ställa upp på omläggning blev Kicki själv och 
Absorbests utvecklingsingenjör Patrik. Den redan tunna planen på användarvalide-
ring hade på detta sätt reducerats till verkligt minimum. Men den blev av och de två 
förbandsomläggningar som gjordes gav ändå viktig input till projektet.

Produkten ska testas på de första patienterna

Nästa steg i projektet är att testa det smarta förbandet på patienter. Eftersom det inte 
finns något liknande förband på marknaden behöver Absorbest skapa kliniska bevis 
för att den medicintekniska produkten fungerar och är säker att använda i form av det 
som kallas klinisk prövning. Man ansöker till Läkemedelsverket och Etikprövnings-
nämnden om att få utföra en klinisk studie på patienter. Det finns en gedigen standard 
med Good Clinical Practice (GCP) för dokument som behöver tas fram och tillväga-
gångssätt för att kvalitetssäkra studien. 

Det är första gången Absorbest tar på sig att utföra en klinisk prövning och behöv-
de hjälp med att få till denna. Återigen kontakt med stödorganisationen på LiU/RÖ 
och där har Absorbest fått bra hjälp av en konsult. Men eftersom denna stödorganisa-
tion har begränsade resurser och i första hand ska finnas till hands för forskare inom 
universitetet och Region Östergötland kunde vi inte få hjälp med ledning av studien. 
(Konsulten har hjälpt till att skapa vissa dokument samt finns som bollplank, men jag 
har fått vara spindeln i nätet och synka alla kontakter.)

När vi kom till punkten att hitta ett studiecentrum jobbade konsulten utifrån sina 
kontakter på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och vi på Absorbest jobbade med 
våra. Absorbest har kontakt med S2Medical i Linköping och de i sin tur brukar anlita 
en läkare från en vårdcentral inom Region Östergötland på konsultbasis. Denna läkare 
nappade, men kände att han kanske inte har tillgång till rätt patientpool på vård-
centralen. Hans kompis jobbade dock på Hudkliniken i Linköping som tillfrågades. 
Samtidigt hade konsulten fått andra kontakter in på Hudkliniken på US. Lite konstigt 
kändes det att förfrågningarna kom från olika håll, men ett möte kunde samordnas 
och Hudkliniken på US blev intresserade. 

Dock var det fortfarande mest driv från läkaren på vårdcentralen samt stödorga-
nisationen på LiU/RÖ och Absorbest. Ett studieupplägg sattes ihop, men en huvud-
ansvarig forskare på Hudkliniken saknades. En pensionerad professor kunde ta på sig 
detta uppdrag. Ansökan till Läkemedelsverket (LV) och EPN gick igenom sommaren 
2017. 

Vid utförande av en klinisk studie bör man jobba standardmässigt enligt något som 
kallas Good Clinical Practice (GCP) för att säkra studiens kvalitet och ansvara för 
säkerheten hos patienterna. Detta kräver visst ansvar från den huvudansvarige fors-
karen, men han var svår att nå. Efter lite problem med det smarta förbandet och en 
förskjuten start skulle studien kunnat dras igång innan jul 2017. 

Då dök nästa problem upp, den pensionerade forskaren hade inte längre tid att 
vara med och kompisen till läkaren på vårdcentralen hade slutat på Hudkliniken. En 
omstart med att hitta nya på Hudkliniken som ville vara med påbörjades.
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Nuläge och behovsanalys

När detta skrivs har en ny forskare hittats och studien kommer troligen att kunna 
startas inom snar framtid. Men det kommer då att ha gått över ett år sen dess att 
Absorbest började leta efter ett ställe att utföra studien och åtskilliga arbetstimmar. 
Med användarinput, användarvalidering och planering av den första patientstudien 
har vi kanske färdats halvvägs mot färdig produkt. Färdvägens krokighet har gjort att 
bommad tid och sträck säkert uppgår till det dubbla mot vad som egentligen var nöd-
vändigt. Har denna navigering varit lätt?

Absorbest har under denna resa sett ett behov av att ha forskare nära tillhands som 
är förtrogen med GCP samt användare av våra produkter, sjuksköterskor och under-
sköterskor som har tid och resurser att lägga på framtagning och utvärdering av inno-
vationer. Resurserna behövs såväl under utvecklingen av produkten, men inte minst 
när det kommer till tester både ut användarperspektiv och patientsäkerhet. Under 
denna resas gång har även behovet av en tydlig stödfunktion mellan forskning, vård 
och företag setts. Om företagen hade en person att vända sig till som kunde vara spin-
deln i nätet vid utvärdering av användarvänlighet, användarvalidering och kliniska 
studier skulle det bespara många timmars arbete och kalendertid. Detta är något som 
är värt att betala för, men idag finns inte strukturen. Absorbest har lärt sig mycket av 
denna resa, men hoppas att nästa resa ska gå smidigare med resurser som finns till-
gängliga. 

3. Berättelsen om framtagandet av kliniskt säljstödsmaterial 
 för ett CE-märkt förband

Jenny Rönningen, Absorbest AB

Lanseringsdags

Vid årsskiftet 2016/2017 var det äntligen dags att lansera det nya förbandet! Vi hade 
arbetat idogt tillsammans på det lilla företaget Absorbest AB i Kisa med produktens 
utveckling och design i enlighet med alla förordningar, standarder och föreskrifter. 
Förbandet var nu CE-märkt och godkänt för användning. Vi var en liten men hängi-
ven skara som hade fått produktförbättringarna på plats. Nu stod vi förväntansfulla 
och ville ge produkten en knuff ut på marknaden. För att förmedla budskapet om dess 
värde och funktion till kunder och slutanvändare, hade jag som produktchef planerat 
att skapa marknadsmaterial med utgångspunkt i klinisk användning. Jag ville visa det 
genom en användarstudie. Det jag skulle genomföra var inte en säljmanöver riktad 
mot dessa studiecentra, utan mitt syfte var att de endast skulle hjälpa till att visa hur 
produkten fungerade under användning. Information skulle sedan användas för att 
utbilda våra partners och vårdgivare utanför Sverige.

Planen var nu att vända sig till lokala vårdcentraler och hud- och sår-centra för att 
genomföra enklare enskilda patient-fallstudier. Det är ingen tjänst som dessa aktö-
rer säljer, men med ett erbjudande om gratis försörjning av ett bra förband och ett 
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rejält bantat studieprotokoll för att inte uppta för mycket av vårdgivarens tid, skulle vi 
nog lyckas inom rimlig tid. Jag uppskattade tiden till två månader, varav fyra veckors 
åtgång på klinik och resten av tiden för att summera och sammanställa materialet. 

Förbandets indikation var vätskande sår som ofta återfinns i kategorin svårläkta 
sår. Det är ett problem som en stor andel av den äldre delen av befolkningen lider av 
och borde därför tyda på goda utsikter att få fatt i användare och patienter. Använ-
darna av förbandet är den yrkesgrupp inom vården som lägger om sår, vilket i de 
allra flesta fall är en sjuksköterska eller undersköterska. Vår upplevelse är att det bland 
vårdgivarna är dessa sköterskor som intresserar sig mest för patientgruppen med den 
här typen av sårdiagnos. Därför var det en naturlig ingång att kontakta vården via vår 
användarmålgrupp. 

Datainsamlingsfasen

Kravet på data som skulle samlas in satte vi relativt lågt och anpassat för att inte störa 
vårdgivaren för mycket i deras hektiska vardag. Vi kände ju till att det kunde vara svårt 
att få komma innanför dörrarna i vården. Jag ville ha data från 10 patienter som under 
4 veckor lades om med förbandet närmast huden. Det skulle finnas en spridning i diag-
nos, så att de vanligaste sår-typerna var representerade (venöst- arteriellt- och blandat 
bensår). Patienterna skulle representeras av både kvinnor och män, och minst tre sjuk-
sköterskor skulle delta som representanter från vårdgivarsidan. Sjuksköterskorna skul-
le svara på några enkla frågor och fotodokumentera vid förbandsbyten. Efter avslutad 
fallstudie ombads sjuksköterskorna att göra en helhetsbedömning av förbandet och 
några frågor riktades även till patienten. Om de önskade fortsätta behandlingen efter 
utvärderingens slut fick de fortsatt leverans av gratis förband som ett symboliskt tack 
för hjälpen.  

Efter att tidigare blivit avvisade från den lokala vårdcentralen, där vi vid ett par 
tillfällen bokat tid hos en sjuksköterska med sårkunskap för att lära oss mer om använ-
darvänlighet, var mottagningen som endast låg 500 meter bort inte något alternativ 
den här gången. Absorbest hade vid tidigare tillfällen hittat samarbeten med en sår-
specialist i Belgien samt med Sår- och Hudmottagningen på ett sjukhus i norra Sveri-
ge. Där fanns hög kunskap, men vi hade erfarit att det geografiska avståndet försvårar 
samarbetet, då det inte är lika lätt att ses och stämma av. Vi behövde helt enkelt hitta 
nya vårdinrättningar som ville prova vårt CE-märkta förband. 

Det blev dags för Kicki som är Absorbests anställda undersköterska och applika-
tionschef, att kavla upp ärmarna för att söka upp kontakter i sitt nätverk samt finna 
nya. Ett antal aktörer kontaktades, däribland två ansedda sårcentrum i södra Sverige 
där det ena centrat svarade att de inte var intresserade och att vi inte heller var väl-
komna att komma och presentera produkten. Även det andra centrat tackade nej och 
förklarade att utvärdering inte lät sig göras med icke-upphandlade förband. Det var ny 
information för oss, men om det skulle vara allmängiltigt så skulle det bli en omöjlig 
uppgift att få produkterna utvärderade på alla vårdinrättningar som förhåller sig till 
lagen om offentlig upphandling. 

Men vi gav inte upp, utan sökte oss lokalt och kontaktade en vårdcentral i regionen 
där Kicki hade goda kontakter med en undersköterska som redan tidigare hade provat 
ett av Absorbests förband. Där var de intresserade att genomföra utvärderingen och 
hade även tips om en sjuksköterska på en annan regional vårdcentral som var nyfiken 
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och intresserad av sår. Även Kickis tidigare arbetsplats på närmaste Universitetssjuk-
hus visade sig villiga att utvärdera produkten, de ville genomföra utvärderingen på 10 
patienter. Nu trodde vi att vi fått ett genombrott eftersom ingen av sjuksköterskorna 
i på dessa enheter såg något hinder med att det inte var ett upphandlat förband de 
skulle få utvärdera. Vips, så hade vi inkluderat 3 patienter på tre olika studiecentra. 
Fler skulle det nog bli om det rullade på så här hos de andra aktörerna som stod på vår 
kontaktlista!

Uppförsbacken 

Sen blev det uppförsbacke då flera kontakter avböjde att delta. Anledningarna varie-
rade från tidsbrist till att de inte kände sig trygga att använda förbandet direkt mot 
såret. Hos en kommunal vårdgivare i en närliggande kommun hade vi en bra kontakt, 
men uppdraget gick inte att genomföra eftersom det inte fanns någon kontinuitet 
bland vårdpersonalen. Där var det ständigt olika utförare ute hos patienterna och våra 
resurser räckte inte till för att utbilda och följa upp ett ärende i en sådan organisation. 

Snart visade det sig att de av Universitetssjukhusets patienter som bedömdes lämp-
liga att inkluderas förekom med väldigt låg frekvens och ingen patient var ännu inklu-
derad efter 2 månader. En av de två patienterna från den ena vårdcentralen blev efter 
två veckor inlagd på sjukhus och kunde inte fullföra utvärderingen. Status två måna-
der efter start, då jag skulle ha mitt markandsmaterial klart var magert med endast två 
inkluderade patienter som fullfört utvärderingen!

13 månader efter lansering

I skrivande stund har det gått 13 månader sedan produktlanseringen och vi manövre-
rar oss fortfarande framåt i sakta mak. Ibland går det bra och ibland blir det bakslag. 
En hudmottagning i södra Sverige bearbetades av Kicki under en längre tid och ville 
trots allt vara med och utvärdera. När de kom igång tyckte sjuksköterskorna att det 
var ett utmärkt förband och började inkludera flera patienter. Ryktet om utvärde-
ringen nådde materialkonsulenten som beordrade att avbryta studien. Anledningen 
var att inget förband som bedömdes likvärdigt med ett redan upphandlat förband fick 
vara med och utvärderas under avtalstiden. Den pågående aktiviteten bedömdes vara 
marknads-föring från Absorbests sida. Sjuksköterskorna fortsatte dock utvärderingen 
i smyg eftersom de tyckte förbandet var så bra, så fem patienter har nu inkluderats! 

En kontakt inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) ville utvärdera produkten 
och kunde inkludera två patienter. Men i ena fallet blev patienten inlagd på sjukhus 
och i andra fallet försvann nyckeln till det låsbara skåpet för protokollet och båda 
utvärderingarna avbröts.

En av sjuksköterskorna på vårdcentralerna bytte arbetsplats och kontaktade oss 
nyligen och genom honom har ytterligare två patienter inkluderats, varav en är pågå-
ende. 

På Universitetssjukhuset har fem patienter inkluderats, så de är nu halvvägs för att 
kunna göra sitt utlåtande. 
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Summering 

Vi har stått med mössan i handen och bett om att få ta av någons tid utan att kunna 
göra rätt för oss. Tjänsterna vi önskar är ju inte till salu. 

Vi har fått röra oss försiktigt för att inte störa i en miljö där ingen egentligen har 
tid att möta oss. Vi har mött ett regelverk som motarbetar partnerskap med industri-
aktören. 

Vi har mött sjuksköterskor med ett stort hjärta för sina patienter, som vill men inte 
får hjälpa till. Sjuksköterskor som har tagit av sin privata tid för att sitta ner och sam-
tala om utvärderingen och som även gjort bedömningen att bryta mot arbetsgivarens 
regelverk. 

Det som skulle bli slutklämmen på projektet och starten på den nya produktens 
livscykel, har tagit mycket mer kraft och tid än vad vi kunnat ana. Det såg ju så enkelt 
ut på pappret! Men vi förstod inte att när vi förflyttade oss ut på arenan vi skapat pro-
dukterna för, fanns det inte plats för en spelare från industrin. 

4. Realiseringen av REBUS – en plattform för beslutstöd

Magnus Josephson och Marie Reinicke, Region Östergötland, CVU

Region Östergötland (RÖ) har under flera års tid jobbat med att realisera en gemen-
sam plattform för verksamhetsuppföljning. Under arbetet med att utveckla plattfor-
men, har allt för stort fokus och oro adresserats till den tekniska realiseringen. Samti-
digt som vikten av ett enhetligt och strukturerat informationsflödet i verksamhetens 
processer har förbisetts. Idag har RÖ insikten att vårdområdet är otroligt komplext 
och förutsättningar för en kvalitetssäkrad uppföljning och effektiv utveckling är att 
det råder ett samspel och balans mellan informatik och teknik. 

Bakgrund

Den information vi matar in i våra olika system vill vi ofta på något sätt kunna plocka 
ut för att kunna göra olika typer av uppföljning. Det kan handla om vårt ekonomiska 
resultat, antal anställda eller hur mycket vård vi producerat. Ibland finns det behov av 
att kunna få ut data som vid närmre genomgång visar sig aldrig matas in någonstans 
alternativt matas in på ett sätt som inte går att sammanställa. 

Regionen har sedan långt tillbaka haft olika lösningar för att tillgängliggöra utdata 
från olika system som verksamheten har behov av att göra uppföljning av, till exempel 
ekonomisystem, HR-system och journalsystem. Lösningarna har byggts upp genom 
olika tekniska lösningar och gränssnittet för användare har skapats i olika verktyg. Allt 
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detta benämner vi BI – Business Intelligence, eller beslutsstöd som det brukar benäm-
nas på svenska och lösningarna förvaltas av ett förvaltningsobjekt enligt regionens 
generella förvaltningsmodell för IT-stöd.

REBUS växer fram ur teknik- och arkitekturval

År 2010 togs initiativ till att bygga en gemensam plattform för beslutsstöd och upp-
följning där all relevant data skulle finnas samlad. Detta drevs som ett separat projekt 
och på sikt skulle all uppföljning stödjas från samma plattform och gamla tekniska 
lösningar skulle avvecklas. Att ha många olika tekniska lösningar kostar och kräver 
resurser, dessutom möjliggör det endast uppföljning i respektive stuprör.

Inför projektet brottades man mycket med de produkt- och arkitekturval som stod 
inför dörren, utan att fullt ut förstå vikten av ett samspel mellan teknik och informa-
tik. Utifrån de utredningar och arkitekturarbeten som genomfördes landade man till 
slut i ett beslut. Regionen skulle bygga sin egen BI-lösning baserad på gällande ”best-
practice” inom arkitektur samt en plattform baserad på Microsoftteknik.

Realiseringen av allt från datalager till användargränssnitt skulle förverkligas med 
egna utvecklingsresurser. Vid denna tidpunkt var regionens systemutvecklingsenhet 
fortfarande under uppbyggnad och utöver anställningar fick konsulter tas in för att 
möta kompetens- och resursbehov.

BI-projektet startades och inledningsvis genomfördes ett omfattande kravarbete 
inom merparten av de verksamhetsområden som plattformen på sikt avsågs skulle 
stödja. Kravarbete tog mer tid än beräknat och skapade samtidigt mycket förvänt-
ningar i verksamheten. Alla förväntningar rymdes inte inom projektets uppdrag men 
i ivern att leverera verksamhetsnytta gjordes allt för liten insats i att förankra målbild 
och plan samt kommunicera vad som hände innanför projektets väggar.

En doft av informatik

2012 initierades arbete med projektets första område för leverans, ekonomi. Skälet 
till detta var främst att det ansågs vara ett område med väl strukturerad data, tydlig 
kravbild och tydliga avgränsningar. Med andra ord bedömdes det vara ett hyfsat lätt 
område och därmed lämpligt att börja med för att bygga kompetens och lösnings-
mönster inför det mer komplexa området vårddata. 

Ett agilt arbetssätt tillämpades med en kravbild som prioriterades och bröts ner i 
delleveranser varje månad. Under arbetet med ekonomiområdet etablerades tydliga 
roller i projektet och en viktig framgångsfaktor som identifierats var att det fanns 
en dedikerad produktägare utsedd som både hade kunskap och mandat att löpande 
vägleda projektet och fatta beslut vid olika vägval. Nyckeln till fortsatt framgång hade 
identifierats och det var en stor milstolpe när ekonomidelen lanserades våren 2015!

Med stort engagemang påbörjades arbetet med vårddata. I takt med att projektet 
intensivt och engagerat jobbade vidare tedde sig målbild och utmaningar bli allt mer 
ohanterliga. Ett flertal genomlysningar gjordes avseende styrning/ledning, mål och 
strategi, teknikval, arbetsprocess, kompetens, verksamhetsfokus/representation m.m. 
men få om några åtgärder genomfördes.



87

Första scoopet för vårdområdet var att bygga en grundplatta och genom denna 
kunna ersätta motsvarande befintlig lösning. Denna kravbild kom främst från led-
ningsperspektiv och skulle tillgodose uppföljning av produktion på aggregerad nivå 
och därmed även möta behov av nationell uppföljning som till exempel inrapportering 
till Patientregistret.

Att utse produktägare för vårdområdet visade sig inte vara lika lätt som inom eko-
nomi. Det är komplex data som sträcker sig över otroligt många verksamhetsområden. 
De få roller som kompetens- och ansvarsmässigt sträcker sig över hela området idag 
vara på tok för upptagna för att kunna gå in i en produktägarroll som krävde närvaro 
och beslut vid flera tillfällen per vecka. Samtidigt som vi som organisation inte förstod 
vikten av denna roll för att kunna prioritera den och gör fortfarande inte.

Informatiken blev till sand

Det var inte bara bristen på produktägare utan även resurser med kompetens om hela 
kedjan kring vårddata samt verksamhetens behov som saknades. Närvarande kunskap 
om hur informatiken i journalsystemet är uppsatt, hur personal i vården registrerar 
samt vilka behov verksamheten själva har av uppföljning var låg. Bristen på produktä-
gare och verksamhetsnära resurser tyngde projektet, som snabbt upplevde en otydlig-
het i styrningen, vilket förstärkte känslan av att vi tappat orienteringen. Uttalanden 
i stil med ”Vad vill RÖ med BI?” och ” jag får agera detektiv för att förstå logik i en 
process som ingen äger eller förstår” blev allt vanligare inom projektet. Kravlistan ten-
derade att ständigt förändras och nya inspel kastade om prioriteringen vilket ledde till 
längre ledtider och otydligheten växte – och i takt med den växte även frustrationen!

Analyser gällande utvecklingstid och leveranser av nästkommande prioriterade 
områden visade på långa utvecklingstider vilket skulle innebära att uppsatta mål inte 
skulle kunna uppfyllas inom beslutad tidplan och budget. Förtroendet och förståelsen 
från verksamhet och ledningshåll var i fritt fall, samtidigt som de roller och kompe-
tenser som regionen byggt upp började krackelera. Resurser byttes ut och fler sökte sig 
iväg från projektet och organisationen. Nyckel till framgång hade gått förlorad!

Pendeln slår tillbaka – nygamla utmaningar

Beställaren drog i handbromsen till förmån för ytterligare en genomlysning, nu av den 
tekniska plattformens lämplighet och dess påverkan på leveranstiderna. Genomlys-
ningen påvisade inga brister i den teknik eller arkitekturval som gjorts, utan poäng-
terade brister som kompetenssammansättning, otydlig målbild, kommunikation, 
arbetssätt med mera. Insikten att ett BI-projekt inte är ett IT-projekt började allt mer 
växa fram. 

Kort därefter beslutades att stänga projektet och lägga fortsatt utveckling av den 
nya plattformen inom ramen för förvaltningsorganisationen som ansvarade för de 
andra befintliga lösningarna. Huvudsakliga syftet var att jobba utifrån en gemensam 
målbild för befintliga BI-lösningar och utveckling av den nya plattformen samt nyttja 
verksamhetsnära resurser gemensamt.

Beslutet har på många sätt gjort situationen bättre genom en sammanhållen mål-
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bild, arbetsprocess och prioritering. Men de vinster du har i att jobba i projektform 
med avgränsat uppdrag, dedikerade resurser och särskild styrning har inte kunnat upp-
rätthållas i en samlad ledning och utförande av omfattande nyutveckling och löpande 
förvaltning. 

I takt med att kravprocess etablerats och området förstärkts med verksamhets-
komptens, har utmaningar med att hantera utveckling och förvaltning i en och samma 
plattform vuxit sig större. Underhåll av det som är färdigt och används får alltid högre 
prio än att utveckla nytt, vilket gör att planerade leveranser ständigt blir försenade. 
Att säkerställa en balans mellan att förvalta en stabil och kvalitetssäkrad plattform 
samt förmågan att agilt kunna möta verksamhetens behov är direkt avgörande för ett 
fortsatt förtroende.

När leveranserna försenas och bemanningen inte upplevs räcka till är det lätt att 
tänka ”vi tar hjälp, vi låter någon annan göra det åt oss”. I omgångar har vi förstärkt 
vårt team med expertkompetens men att helt köpa in eller leja ut utvecklingen av en 
organisations uppföljningslösningar skulle aldrig vara möjlig. Dels krävs en god kän-
nedom om organisationens tekniska miljöer och hur olika system behöver integreras. 
Men i huvudsak är det den egna verksamhetskompetensens delaktighet och förmågan 
att balansera informatik och teknik som är avgörande för att utvecklingen ska lyckas 
möta verksamhetens behovsbild. 

Under resans gång har många individer vandrat genom organisationen. Inte bara 
utvecklare och specialister av olika slag, utan även ledningsresurser. Beställare, för-
valtningsledare och projektledare kan nog alla fylla en hand. Detta har så klart också 
påverkat resan och det som skildras i denna text är vår bild, vår berättelse om BI i 
Region Östergötland. Det är inte hela bilden och kanske är den inte heller helt rätt, 
men tillräcklig för att kunna reflektera och dra lärdomar av. 

Trots alla utmaningar så kan vi ändå med både lättnad och viss stolthet konstatera 
att under hösten 2017 lanserades vårddata i den nya plattformen och området vida-
reutvecklas nu löpande. HR-data kommer på plats under 2018, likaså tandvårdsdata. 
Plattformen börjar närma sig det den var tänkt att vara och stunden då vi kan blicka 
tillbaka och säga att äntligen har vi alla prioriterade dataområden i plattformen är nu 
inom räckhåll. Dock blir en BI-lösning aldrig färdig då nya behov uppstår hela tiden 
och som motor i detta är både teknikutveckling och verksamhetens ständiga utveck-
ling. I takt med att nya områden lyfts in påbörjas avveckling av gamla lösningar som 
ersatts. 

5. Emergo Train System – ett verktyg för att  
simulera och hantera katastrofer

Berättare: Johan Hornwall och Jenny Pettersson, KMC

Framskrivet av: Albin Bergvall, student LiU

Det man tränar på blir man bra på! Emergo Train System® (ETS) är ett verktyg 
för träning, simulering, utbildning och förmågebedömning inom akut- och katastrof-
medicin. De senaste decennierna har verktyget utvecklats och fått allt mer internatio-
nell spridning. Idag används ETS över hela världen och har bidragit till viktig kunskap 
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i katastrofmedicin. För att förvalta och utveckla ETS inför framtiden krävs ett tillskott 
av resurser. Vägvalet om former för fortsatt utveckling står för dörren. 

Vid Katastrofmedicinsk centrum i Linköping (KMC) bedrivs verksamhet där man 
undersöker, planerar och simulerar hur man mest effektivt hanterar situationer med 
bristande vårdresurser, vid till exempel stora trafikolyckor eller naturkatastrofer. De 
verksamheter som bedrivs har alla syftet att på ett mätbart sätt, och med ett tydligt 
patientperspektiv, skapa ny kunskap inom katastrofmedicin. KMC är en del av Region 
Östergötland och har samarbete med Linköpings Universitet. 

ETS är ett av KMCs centrala verktyg för att bedriva sin verksamhet, men det är 
också ett verktyg som man har paketerat ett tjänsteutbud kring. ETS består av tre 
delar; 

ett analogt simuleringsverktyg där katastrofsituationer kan 
modelleras och utvärderas (se figur 1,) med hjälp av olika set 

instruktörsutbildning i hur verktyget används

en databas med katastrofmedicinska parametrar

Uppsättningen av symboler benämns för ett set. Det finns set utvecklade för olika 
katastrof- och träningssituationer. För att en organisation ska få anskaffa ett set, krävs 
det att någon genomgått en Senior Instructor Course (SIC). I dagsläget finns det över 
1700 Senior Instructors spridda över 39 länder. Utvecklingen har resulterat i olika 
kategorier av till exempel patienter, informationsmängder och resurser. Dessa data 
finns systematiskt organiserade i en databas, vilken ligger till grund för den forskning 
kring katastrofmedicin som bedrivs på KMC. 2018 beräknas antalet vetenskapliga 
artiklar, baserade på data ur ETS, uppgå till cirka 15 stycken. 

Figur 1. Vårdpersonal från Japan simulerar en katastrofsituation.
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Sten Lennquist – Initiativtagare, professor  
och medicinsk entreprenör

Vår historia börjar i mitten av 80-talet. Sten Lennquist har då arbetat som verksam-
hetschef på flera kliniker i Linköping, parallellt med sin forskning inom katastrof-
medicin. Sten var lite av en profil inom regionen, med stor namnkunnighet och ett 
brett nätverk såväl nationellt som internationellt. Inom sin forskning identifierade 
Sten ett behov av att visualisera katastrofmedicinska händelser, och det var här idén 
till ETS kläcktes. Det började med magnetsymboler på en whiteboard, där varje mag-
net representerade en resurs, samt färgkodning för att skilja resurserna åt. På detta sätt 
kunde man visualisera hur resurser kunde användas under en katastrofsituation, och 
dessutom enkelt jämföra olika modeller för hur den skulle hanteras. ETS blev en del av 
Stens privata företag, som han vid den tidpunkten, bedrev som bisyssla. 

På 1980-talet startade KMC med Sten som initiativtagare. Inom KMC intensi-
fierades forskningen kring katastrofmedicin, och ETS blev mer och mer centralt för 
verksamhetens bedrivande. Verktyget formaliserades och magneterna utvecklades till 
mer visuella symboler, och snart stod en tidig version av verktyget färdigt. På KMC 
startade kurser för katastrofmedicinsk beredskap, med ETS som utbildningsverktyg. 
Efterfrågan på kurserna växte snabbt, och snart började istället instruktörsutbildning-
ar genomföras. Tanken var att utbilda instruktörer, som i sin tur kunde utbilda klini-
ker i användning av ETS för att själva simulera katastrofsituationer, så kallad train-
the-trainer. Genom att utbilda instruktörer spreds ETS ännu snabbare, då verktyget 
kunde nå en större mängd användare. 

ETS vidareutvecklas och sprids över världen

År 2002 går Sten i pension, och i samband med detta säljs ETS till Region Östergöt-
land, som behåller ägarskapet än idag. Vid den tidpunkten var ETS spridd till fle-
ra landsting runt om i Sverige och även försvaret använder produkten. Under den 
kommande perioden leder användning inom KMC, samt uppdrag från till exempel 
Socialstyrelsen, till att ETS successivt produktifieras och paketeras för olika vårdmil-
jöer; prehospitalsjukvårdsledning, ledning av akutsjukvård, operationsverksamhet och 
intensivvård har utgjort milstolpar i utvecklingen. 

Behovet av att överbrygga geografiska avstånd ledde till en ny idé, ETS-fakultet. 
En ETS-fakultet är utbildad av KMC för att nationellt sätta upp den standardise-
rade Senior instructor kursen. Idag finns det 10 fakulteter som hålls samman i ett 
internationellt nätverk. Mötesplatser är årliga workshops, träffar på konferenser, 
eller helt enkelt på begäran. KMC är ansvariga för förvaltning och utvärdering av 
ETS-utbildningen på dessa fakulteter, och därmed säkerställs att utbildningen håller 
samma standard som den i Sverige, och att uppdateringar av materialet når till varje 
fakultet. Fakulteterna har också åtagit sig att skriva en rapport efter varje utbildning, 
och på så sätt kvalitetssäkras utbildningen. Utveckling av nya kategorier sker enligt en 
kvalitetssäkringsprocess som är uppsatt på KMC. Det har även utvecklats en digital 
version av ETS, DigEmergo. Här har ETS lyfts in i en digital miljö, och skärmar eller 
smartboards används istället för whiteboards. Utvecklingen av DigEmergo påbörjades 
2014 och pågår fortfarande, ingen produkt finns ännu tillgänglig. 
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Formalisering av förvaltning samt behov av resurstillskott

Hösten 2018 formaliserades en ny förvaltningsgrupp, med samtliga medlemmar sta-
tionerade på KMC. Arbetet med ETS hade då blivit så omfattande att en formalisering 
och arbetsfördelning var nödvändig. Befattningarna i gruppen är en director, en ope-
rational manager, en education manager och en development manager. 

I nuläget står dock förvaltningsgruppen inför lite av ett dilemma. Inom KMC är 
man förvissad om att en av framgångarna med ETS är dess starka legitimitet med en 
vårdaktör som ägare och dess nära anknytning till akademin. Men för att utveckla 
ETS till nya vårdområden krävs en finansiering som det idag råder stark konkurrens 
om inom Region Östergötland. Behovet av resurstillskott kan lösas på olika sätt men 
vägvalet är ännu inte avgjort. Utan tvekan har ETS bidragit till det starka varumärke 
KMC idag har nationellt och internationellt, och det är önskvärt att denna ”symbios” 
på ett eller annat sätt kan fortsätta. 

6. Kliniskt beslutsstöd förhindrar stroke

Magnus Janzon och Lars Karlsson, Kardiologiska Kliniken,  

Universitetssjukhuset, Linköping och Linköpings Universitet 

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke bör förskrivas blodförtun-
nande läkemedel. I Östergötland var vi redan relativt bra på att förskriva dessa läke-
medel, men vi på Kardiologiska kliniken ville att vi skulle bli ännu bättre. Genom att 
utveckla ett kliniskt beslutsstöd som gör det lätt att göra rätt för våra kollegor inom 
primärvården har vi förbättrat behandlingen. Idag vet vi att vi förhindrat ett antal 
strokefall hos riskgrupper. Inom tre år har vi samlat tillräckligt med data för att göra 
en uppföljande studie på omfattningen. 
 

Förmaksflimmer riskfaktor för stroke

Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytmrubbningen, och över 
300 000 personer i Sverige har denna folksjukdom. När man har förmaksflimmer 
finns en ökad risk för att drabbas av stroke. Man räknar med att ungefär 30 procent av 
all stroke är orsakad av just förmaksflimmer. Sjukdomsförloppet hos dessa patienter 
är ofta svårare med ökad dödlighet och mer invalidiserande symtom i efterförloppet 
jämfört med stroke av annan orsak. Om man har förmaksflimmer och dessutom ytter-
ligare en riskfaktor för stroke (till exempel är över 65 år, har diabetes eller högt blod-
tryck) bör patienterna enligt nationella och internationella riktlinjer få behandling 
genom blodförtunnande läkemedel. 
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Blodförtunnande läkemedel bör förskrivas

Sedan många år är den etablerade behandlingen för att förebygga stroke hos patienter 
med förmaksflimmer blodförtunnande behandling. En sådan behandling kan minska 
risken att drabbas av stroke med 70 procent. Från 60-talet har vi i Sverige använt 
Waran® som blodförtunnande medel. Sedan 2011 har vi flera olika behandlingsalter-
nativ med NOAK (Nya Orala Antikoagulantia). Dessa läkemedel har fördelar jämfört 
med Waran®, bland annat har de en fast dosering där levringsförmågan hos patien-
tens blod inte behöver kontrolleras, och de interagerar inte heller med andra läkemedel 
och kost. Ur strokepreventionssynpunkt föreligger dock ingen säker skillnad mellan 
Waran®och NOAK, huvudsaken är att patienten förskrivs något av dessa läkemedel. 

Ökad följsamhet till riktlinjer

På vår kardiologiska klinik på Universitetssjukhuset i Linköping hade vi misstanken 
om att många patienter inte fick strokeförebyggande behandling. Vi fokuserade först 
på hur bra vi själva var att ge dessa patienter korrekt behandling. Vi och våra kollegor 
gjorde ett bra jobb, vi initierade behandling i mycket hög utsträckning, över 90 pro-
cent av patienterna som passerade oss fick rätt behandling – och så ska det också vara 
när man varit på en hjärtklinik!

Vi tittade vidare på hur behandlingen såg ut i vårt landsting som helhet. Vi såg då 
en mycket stor variation bland olika klinker och vårdcentraler i andelen av patienter 
som fick rätt behandling, siffran låg i medel på cirka 50 procent. Samma låga siffra 
uppvisades i olika delar av Sverige, liksom internationellt. Detta trots stora utbild-
ningsinsatser, tydliga nationella och internationella riktlinjer med mera. Socialstyrel-
sen uppskattar att cirka 80 procent av förmaksflimmerpatienter som uppfyller krite-
rierna för antikoagulation bör få det. Vår slutsats blev att: Vi har bra läkemedel och 
klara riktlinjer, men problemet är att vi inte följer dessa i önskvärd utsträckning. 

Vi, några kardiologer på kliniken, började därför redan 2012 fundera på hur vi på 
ett enkelt sätt skulle kunna uppmärksamma ansvariga läkare när läkemedelsbehand-
ling inte var insatt. Vi knäckte idén om att en avisering i vårt regiongemensamma 
journalsystem COSMIC kunde vara lösningen. Vi kontaktade Cambio Healthcare 
Systems AB som äger COSMIC och det visade sig, glädjande nog, att även företaget 
hade tänkt i samma riktning. 

Utvecklingspartnerskap med Cambio

Cambio hade sedan 2010 investerat i forskning och utveckling inom området för kli-
niska beslutsstöd och sökte en samarbetspartner för en tillämpning där deras produk-
tidé kunde prövas. De var i färd att utveckla en produkt som gjorde det möjligt att 
aktivt ge slutanvändare av journalsystemet råd och rekommendationer kring preven-
tion, prognos, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter. Produkten var i 
ett relativt tidigt skede och behövde vidareutvecklas tillsammans med en klinisk verk-
samhet för att kunna kommersialiseras. Vi inledde därför ett samarbete kring dessa 
frågor, samarbetet intensifierades och fördjupades under de kommande åren. 
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Tillsammans utvecklade vi ett beslutsstöd, integrerat i journalsystemet, som förenklat 
fungerar så här:

Om patienten har diagnosen förmaksflimmer, och dessutom 
ytterligare riskfaktorer för stroke, som till exempel hjärtsvikt eller 
diabetes, aviseras läkaren med en popup-ruta om patienten inte är 
insatt på blodförtunnande läkemedel. Denna behandling är base-
rad på nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och vetenskapliga 
studier. Läkaren har möjlighet att, via en länk, läsa Socialstyrel-
sens riktlinjer. 

Läkaren får olika behandlingsförslag presenterade för sig i en  
rullista.

Läkaren förskriver blodförtunnande medicin i samråd med 
patienten. Läkaren kan välja att skjuta upp behandlingen om 
till exempel blodprovssvar behövs. Om läkaren väljer att avvisa 
behandlingsförslag måste skäl noteras för detta. 

Beslutsstödet utvecklades för att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt presentera all infor-
mation på en enda skärmsida då man öppnade upp en patients journal. Vidare skapades en 
automatisk journalanteckning när man tog beslut avseende blodförtunnande behandling – 
allt för att undvika onödigt arbete och administration. Under hösten 2014 hade vi kommit 
så långt i utvecklingen att vi kunde genomföra en pilotstudie där 113 läkare var delaktiga i 
utvärderingen. Vi fick återkopplingen att beslutsstödet var användarvänligt. Vi fick också 
förslag på vissa förändringar i presentationen av informationen på skärmsidan, vilka vi tog 
till oss och ändrade i den slutliga versionen.

Utvecklingen av beslutsstödet för strokeprevention var både svårare och enklare än vad 
vi kunnat förutse. Svårare eftersom vi upptäckte att systemutveckling var komplext och 
krävde domänkunskap som vi som kliniker inte har. Enklare när vi fick en domänkunnig 
partner. Vi ska ärligt säga att det tagit mer tid och kraft än vad vi trodde, men att partner-
skapet med Cambio fungerat mycket bra. Nu när beslutsstödet är på plats visade det sig att 
det är så kraftfullt som vi hoppades.

Många beslutsstöd på väg ut i klinisk verksamhet  
– men vad är evidensen?

Många applikationer kommer ut i klinisk verksamhet utan något vetenskapligt stöd för 
effekt. Vi kardiologer, som utvecklade beslutsstödet tillsammans med Cambio, är också 
forskare på Linköpings Universitet. Vi ansåg att en vetenskaplig studie av beslutsstödet vore 
av största värde. Vi skrev forskningsprotokoll och ansökan om etikprövning. Efter godkän-
nande genomförde vi en vetenskaplig studie på samtliga 43 vårdcentraler i Region Öster-
götland under 2016. Andelen patienter som vid starten hade strokepreventionsbehandling 
var 70 procent, vi låg alltså redan från start högre än medelvärdet nationellt och interna-
tionellt. Hälften av regionens vårdcentraler slumpades till att använda beslutsstödet, övriga 
vårdcentraler fungerade som kontroll. Våren 2017 analyserade vi våra data från studien, och 
vi kunde vid stora hjärtkongressen i Barcelona (European Society of Cardiology) den 28 
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augusti 2017, presentera resultatet som visar på en signifikant ökad förskrivning av 
blodförtunnande läkemedel hos de vårdcentraler som hade beslutsstödet! Studien är 
också mars 2018 publicerad i en vetenskaplig artikel (PLOS Medicine), vilket är vik-
tigt för oss som forskare och kliniker.

Vi var också angelägna att utvärdera användarnas upplevelse av beslutsstödet. Där-
för inledde vi ett samarbete med institutionen för datavetenskap vid Linköpings Uni-
versitet. Detta ledde till att vi före och efter studiens gång genomförde slumpmässiga 
intervjuer med primärvårdsläkarna, samt skickade ut enkäter som besvarades på frivil-
lig bas. Denna information kommer användas för att förbättra tekniken ytterligare och 
förhoppningsvis bidra till mer användaranpassade system i framtiden. 

Med ovanstående evidens kan vi tryggt införa vårt kliniska beslutsstöd i klinisk 
praxis inom Region Östergötland under 2018.

Flera beslutsstöd på gång

Det finns många medicinska områden där ett datoriserat beslutsstöd, baserat på Cam-
bios produkt, skulle kunna bidra till en ökad följsamhet till medicinska riktlinjer och 
en mer patientsäker vård. Behovet är omfattande och de svenska Cambiokunderna 
har därför etablerat en gemensam samverkansmodell för utveckling- och förvaltning 
av nya beslutsstöd. Region Östergötland har i det sammanhanget fått i uppdrag att, 
tillsammans med Cambio, leda utvecklingen av ett beslutsstöd inriktat på underdiag-
nostiseringen av ärftligt betingade höga blodfetter (kolesterol). 

Det lär finnas evidens för att när man gör något andra gången gör man det som 
allra bäst! 

7. ”Vi vill ha användarvänliga och flexibla system!”

Tomas Mora Morrison, Cambio Healthcare Systems AB

Användarvänlighet och flexibilitet pekas ofta ut som varandras motsatser vid utveck-
ling av IT-system. Det här är berättelsen om hur vi på Cambio Healthcare Systems 
gått från en studentbaserad start-up till Nordens ledande journalsystemleverantör, 
ständigt balanserade på den sköra tråden mellan användarvänlighet och flexibilitet. 
Det är också en historia om nödvändiga vägval för att säkra resurser för leverans och 
utveckling av både produkt och företag på en marknad med hög konkurrens från 
framförallt internationella spelare. Vi står nu på en stabil bas med vårt journalsystem 
COSMIC, och hoppas att vår nya produkt – en plattform för kliniska beslutsstöd ska 
få ett ordentligt genomslag i Sverige och internationellt. 

Vår mest kända produkt är journalsystemet COSMIC som idag har cirka 100 000 
användare i åtta landsting/regioner i Sverige, men också i Storbritannien och Dan-
mark. Vi har också kunder på den privata sjukvårdsarenan, och vår enskilt största 
implementering är i Region Syd Danmark. Cambio har sitt säte i Linköping, men 
bedriver verksamhet på flera platser inom och utom landets gränser. Vi omsatte 2017 
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drygt 430 miljoner, och har cirka 550 anställda. En stor utmaning är att attrahera sys-
temutvecklare, varför vi har en site med 280 utvecklare på Sri Lanka. 

Ett traditionellt journalsystem innehåller moduler för journalhantering, läkeme-
del, remisser, vårddokumentation och vårdadministration. Under den senaste 5-års-
perioden har vi också, tillsammans med Region Östergötland, utvecklat en plattform 
för kliniska beslutsstöd (CDS) med Stroke Prevention som ett första kliniskt tillämp-
ningsområde. 

Starten

Vår resa startade 1993 då vi, två nybakade civilingenjörer från LiU, fick i uppdrag 
att agera upphandlare av ett journalsystem till en grupp privatkliniker. Vi utvärde-
rade befintliga lösningar, men fann att ingen av dessa motsvarade de önskemål verk-
samheten hade. Vi fick därför i uppdrag att bygga ett användarvänligt journalsystem, 
som kunde användas i ett nätverk av geografiskt spridda privatkliniker. Kravet var 
att systemet skulle byggas i Mac-miljö eftersom det ansågs mest användarvänligt. Vi 
utvecklade det bokstavligen tillsammans med verksamheten eftersom vi fysiskt satt 
placerade på privatklinikerna. Med hjälp av mun-till-mun metoden spred sig vår lös-
ning och snart hade vi fler kunder i den privata sfären, bland annat Ersta sjukhus i 
Stockholm. Vilket sedermera tog oss in i landstingsvärlden.

Genombrottet

Vårt stora genombrott kom i samband med millennieskiftet. Allt fler landsting insåg 
att man inte skulle hinna genomföra förändringar i befintliga journalsystem för att 
klara övergången till 2000-talet, utan beslutade sig för att snabbupphandla nya jour-
nalsystem. För att möta denna efterfrågan lyfte vi över vårt journalsystem i Windows-
miljö och utvecklade det för att stödja en hel region med såväl primär- som sjukhus-
vård. Vi behövde alltså bli mer flexibla och COSMIC såg dagens ljus! COSMIC står 
för (Compliant Open Solutions for Modern Integrated Care), vilket väl speglar vår 
grundsyn på hur IT-stöd i vården bör vara utformade. Nu gick det bra. Vi vann fem av 
sex upphandlingar och levererade nu till fem landsting och flera privata aktörer paral-
lellt. Vi växte snabbt och gick ut på den internationella marknaden och öppnade flera 
kontor, bland annat i London, Paris och Shanghai. 

Konsolidering och kraftsamling för framtiden

2006–2007 insåg vi att vi led av växtvärk. Den hastiga och kraftiga expansionen hade 
gett oss leveransproblem på hemmaplan. Vi drog oss tillbaka och fokuserade vår hem-
mamarknad och 2010 förverkligade vi målbilden om sammanhållen patientjournal på 
regional nivå, en patient – en journal. Vi arbetade också vidare med användarvänlig-
heten och använde efterfrågan på mobila lösningar som hävstång. Kunder prioriterar 
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ofta ökad funktionalitet framför infrastrukturella förändringar såsom interoperabi-
litet, moderna användargränssnitt och mobilitet. Vi har dock, genom egna initiativ, 
investerat i ny teknik och standards för informatik. Bl.a. var vi ett av de första företag 
som, 2011, anslöt sig till OpenEHR Foundation, som tidigare främst varit en akade-
misk företeelse. En bärande idé i OpenEHR konceptet är så kallade arketyper som gör 
det möjligt att kommunicera kliniska termer mellan olika tekniska lösningar, vilket 
vi successivt arbetar med att införa i COSMIC. Baserat på en medarbetares doktors-
avhandling avseende kliniska beslutsstöd, startade också utvecklingen av CDS, en idé 
som tog form redan 2007, men där utvecklingen inte tog fart förrän 2010 på grund av 
behovet av konsolidering. 
 

Kundgrupp formas och ingår partnerskap

Många kunder, med divergerande krav på funktionalitet, flexibilitet och olika tidsho-
risonter, ger en spretig kravbild och ett journalsystem som blir kostsamt att förvalta 
samt komplext att leverera och uppgradera. Detta blev både kunderna och vi frustre-
rade av. 2006 tog vi och kunderna tillsammans ett beslut om att skapa en gemensam 
kundgrupp (KGC) för att säkra kvalitet, vidareutveckling och leverans av COSMIC. 
Överenskommelsen innebär att kunderna tillsammans med oss ska komma överens 
om strategiska vägval i COSMIC och fastställer dessa i en gemensam utvecklingsplan. 
Detta har naturligtvis både för- och nackdelar. Fördelarna är att vi får ett stabilare 
COSMIC och att kunderna delar på den vidareutveckling som alla annars skulle få 
betala extra för. Nackdelen är att det upplevs som trögt och omständligt av de kunder 
som vill ha högre hastighet i utveckling, eftersom KGC blir beroende av förmågan att 
gemensamt fatta strategiska beslut. I en värld som redan är hårt reglerad och därmed 
slukar lång kalendertid i samband med till exempel CE-märkningar, är det lätt att 
förstå att frustration uppstår. 

Upplevelsen från KGC och oss visade sig dock vara övervägande positiv och 2014 
skrevs därför en avsiktsförklaring som tar oss ännu närmare varandra genom gemen-
samma avtal och en strategisk utvecklingsplan med en tidshorisont på åtta år. 

 

Finansiering – en fråga om  
att möta efterfrågan och ta risk

KGC ger oss en bra plattform för vidareutvecklingen av COSMIC, men räcker inte för 
att säkerställa att produkten är konkurrenskraftig i kommande upphandlingar inom 
och utanför Sverige. Cambio behöver säkerställa att COSMIC utvecklas för att möta 
framtida kunders krav på vad ett journalsystem bör innehålla och det är inte alltid 
den behovsbilden överensstämmer med det som KGC för stunden prioriterar högst. 
Vi är därför beroende av att på egen hand, antingen via vinstmedel eller ägartillskott, 
finansiera nödvändig strategisk vidareutveckling av COSMIC som inte inryms i över-
enskommelsen med KGC. Exempel på utvecklingsinitiativ som inte finansierats av 
KGC är COSMIC Nova (mobilt stöd för COSMIC), CDS-plattformen och COSMIC 
Insight (analysverktyg). Ett annat exempel på hur vi stärker vårt produkterbjudande 
är förvärvet av motalaföretaget ILAB som innebär att Cambio nu även kan erbjuda 
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ett heltäckande verksamhetsstöd för kommuner. Just nu investerar vi i utveckling av 
medborgartjänster integrerade i COSMIC och nästa generation tjänsteplattform för 
hantering av patientdata. Utvecklingstakten bestäms helt utifrån tillgängliga vinstme-
del eller ägarnas vilja att skjuta till kapital. 

Låt oss ta ett aktuellt exempel där KGC är viktig för hur produkten utvecklas 
framåt- operationsplanering. Vi utvecklade 2012, på uppdrag av Kronoberg, ett ope-
rationsplaneringssystem TM (Theatre Management). Produkten fungerar bra i Kro-
noberg och i de landsting som valt att ta den i bruk. Det visade sig dock att produkten 
inte lever upp till kraven på operationsplanering på universitetssjukhusen, utan att en 
betydande utvecklingsinsats behöver göras. Vi har då två val; antingen utveckla med 
egna medel och hoppas att flera köper; eller att ställa frågan till KGC att gemensamt 
bestämma sig för att vidareutveckla operationsplaneringsmodulen i COSMIC (TM2). 
Då vi gjort bedömningen att det första innebär en för stor affärsrisk för oss på Cambio, 
är nu frågan hos KGC att besluta om ifall de vill medfinansiera en sådan utveckling. 

För oss finns inga offentliga medel att tillgå; vi måste finansiera vår utveckling 
genom att använda vinstmedel, kundfinansiera eller ägartillskott. Vi är i en ständig 
process kring finansiering, och i varje beslut måste vi göra en riskbedömning. Cambio 
var fram till 2012 beroende av ägartillskott för att finansiera den strategiska utveck-
lingen av företaget men har sedan dess kunnat utvecklas med hjälp av rörelseöverskott. 
I nuläget ägs Cambio till drygt 50 procent av ett externt riskkapitalföretag, jag och 
min medgrundare Håkan Mattsson äger drygt 30 procent och resterande del ägs av 
ledning och medarbetare. Alla vinstmedel återinvesteras i företaget.

Kliniska beslutsstöd – nästa generations IT-stöd i vården

Vi är övertygade om att det finns en stor potential i vår nya produkt CDS. Det visar 
samarbetet med kardiologerna i Region Östergötland, utvärderingar från SBU och 
vetenskapliga artiklar. För att detta ska vara möjligt krävs dock en miljö som präglas 
av närhet till klinisk evidensbaserad kunskap. Vi är på ett sätt tillbaka till där den här 
historien börjar – att vi behöver ingå ett partnerskap med kliniker för att dra nytta av 
klinikernas och vår kunskap i samspel. När vi utvecklade vårt första journalsystem satt 
vi praktiskt taget i knät på en kliniker, det behöver vi göra nu också. Både vår och kli-
nikernas kunskap är väsentligen högre idag, samtidigt som den organisatoriska kom-
plexiteten och kontrollen har ökat lavinartat. För att digitaliseringen i vården ska ta 
fart på allvar, är det min övertygelse att kliniker och systemutvecklare måste återuppta 
en nära samverkan. Åren med KGC har övertygat mig om att det bör vara ett lands-
ting/region som har ett universitetssjukhus, med den närhet till forskning som detta 
innebär, som vill ingå ett partnerskap med Cambio för att utveckla kliniska besluts-
stöd som på sikt kan användas oberoende av vilket journalsystem som används. 
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