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Inledning 

Innovationsfonden är Region Stockholms strategiska verktyg för att främja och 
stötta medarbetares idéer och innovationer. Fonden introducerades 2015 och 
har fram till idag tagit emot fler än 875 ansökningar och närmare 390 projekt 
har beviljats medel att testa, ta fram och implementera nya innovationer.  

Alla medarbetare anställda i Region Stockholm1 kan ansöka om medel för att 
skapa produkter, tjänster och metoder som gör skillnad för patienter, invånare, 
medarbetare, resenärer och besökare. 

I samband med att Region Stockholm antog en ny Innovationsstrategi2 2020 
innefattar Innovationsfonden numera alla kärnverksamheter: hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Detta bidrar till ökat 
samarbete och utveckling samtidigt som förutsättningarna för att sprida 
innovationerna bredare inom Region Stockholms verksamheter ökar. 

Projekt som beviljas medel genom Innovationsfonden följs kontinuerligt upp för 
att bland annat säkerställa kvaliteten och kunna erbjuda stöd under 
projekttiden. 

Under 2021 genomfördes en oberoende utvärdering av Innovationsfondens 
första fem år: Analys av Innovationsfondens inverkan på innovationsprojekt 
beviljade medel inom området hälsa och sjukvård, 2015 – 2020. Utvärderingen 
konstaterade tydligt att Innovationsfonden bidragit till att medarbetare har fått 
såväl insikter om som förståelse för innovationsprocessen och de har genom 
denna etablerat många nya samarbeten. Även verksamheterna har utvecklat 
sina arbetsprocesser genom de projekt som har fått stöd.  

Informationen i detta PM bygger på utvärderingen  samt på citat från pågående 
och avslutade projekt finansierade genom Innovationsfonden. För mer 
information: Innovation - Region Stockholm 

 

Stockholm 8 september 2022 

 

 

 
1 Medarbetare anställda i Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal och uppdrag med Region 
Stockholm. 
2 Innovationsstrategi för Region Stockholm 

https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation2/
https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/forskning-och-innovation/dokument/strategi-innovation_200423.pdf
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Om Innovationsfonden 

■ Stärker innovationsförmågan i hela Region Stockholm.  

■ Finansierar innovationer som gör skillnad för invånare, patienter, närstående, medarbetare, 
resenärer och besökare. 

■ Vänder sig till alla medarbetare i Region Stockholm som är anställda på minst halvtid inom 
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.  

■ Uppmuntrar medarbetare att tänka kreativt och bidra till utvecklingen av Region Stockholm. 

■ Skapar, utvecklar och sprider vidare nya idéer, metoder, produkter och tjänster. 

■ Har så här långt fått in över 875 ansökningar och beviljat medel till drygt 390 projekt. 

■ Tar emot ansökningar från både nya och pågående innovationsprojekt.  

■ Gynnar trivsel och god kultur i Region Stockholms verksamheter. 

■ Bidrar till målen i Region Stockholms Innovationsstrategi. 

■ Sprider information om innovationer i olika kanaler (bland annat i skriften Goda 
innovationer, via bokslut, på Region Stockholms hemsida, i nyhetsbrev och på 
nätverksträffar och seminarier). 

■ Visar på goda effekter och resultat i kontinuerliga uppföljningar av alla projekt och i en 
oberoende utvärdering genomförd under 2021, som bekräftar att Innovationsfonden har 
positiv påverkan på utveckling, kvalitet och medarbetares innovationsförmåga. 
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Bakgrund 

”Innovation skiljer sig från verksamhets-
utveckling, kvalitetsarbete och det 
kontinuerliga förbättringsarbetet. 
Begreppet innehåller en grad av radikalitet. 
Det vill säga: innovation är något nytt eller 
väsentligt förbättrat och därmed något 
annat än ett löpande kvalitetsarbete eller 
ständiga förbättringar.” 
 
Som en del i Region Stockholms 
Innovationsstrategi3 har Innovationsfonden 
en viktig uppgift i att stärka stödet för 
medarbetardriven och patientinitierad 
innovation.  
 
Innovationsfonden introducerades 2015 och 
är ett strategiskt verktyg för att identifiera 
goda idéer i syfte att nya lösningar ska 
kunna testas, utvecklas, spridas och 
integreras i Region Stockholms 
verksamheter. Utgångspunkten är att 
innovationerna ska komma invånare, 
patienter, medarbetare, resenärer och 
besökare till nytta samtidigt som Region 
Stockholm främjar en kultur som bejakar 
medarbetarnas idéer och vilja till 
förändring. 
 
Innovationsfonden utlyser medel i 

konkurrens två gånger per år (under vår och 

höst) då alla som arbetar minst 50 procent 
inom Region Stockholms nämnder och 

bolag eller hos arbetsgivare som har avtal 

med och uppdrag från Region Stockholm 
kan ansöka om medel, oavsett yrke eller 

befattning.  

 
Mellan 2015 och 2020 riktade sig 

Innovationsfonden till anställda i den 

offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården. Men, sedan 2021 är fonden även 

öppen för ansökningar från medarbetare 

 
3 strategi-innovation_200423.pdf (regionstockholm.se) 

inom trafik-, regionutvecklings- och 
kultursektorn.  

 

Fram till idag har fonden tagit emot fler än 
875 ansökningar och närmare 390 projekt 

har beviljats medel. Under 2022/23 

marknadsförs och sprids Innovationsfonden 
till fler medarbetare runt om i Region 

Stockholms verksamheter.  

 
 

 
 

Nyttan av innovationsprojekt 

Region Stockholms Innovationsstrategi har 

identifierat fyra perspektiv som är styrande 

för att beskriva nyttan ett innovations-
projekt bör bidra till att uppfylla: 

1. Nya tjänster som underlättar 

vardagen  
 
Innovationer som fokuserar på att skapa 
nytta i vardagen för invånare, patienter, 
närstående, resenärer och besökare. 

2. Höjd kvalitet i offentlig service 

Innovationer som bidrar till ökad kvalitet i 
Region Stockholms verksamheter samt till 
att öka säkerheten i leveransen av offentliga 
varor och tjänster. 
  

https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/forskning-och-innovation/dokument/strategi-innovation_200423.pdf
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3. Ökad effektivitet i produktionen av 

tjänster  

Med hjälp av innovationer skapa en mer 
resurseffektiv verksamhet med smartare  
processer där arbets-uppgifter utvecklas, 
automatiseras, effektiviseras eller ersätts.  

4. Förmåga till insikter, analys och 

kunskapsbildning  
 
Genom innovation möjliggöra delning, 
hantering och analys av stora mängder data 
och information vilket leder till insikter som 
tidigare inte varit möjliga och till stöd i 
vardagens beslut, verksamhetsutveckling 
och forskning. Detta ligger i sin tur till grund 
för nya innovationer. 

Ansökan  

Innovationsfonden har en transparent och 
tydlig process för ansökningar som 
säkerställer att hantering och tilldelning av 
medel är kvalitetssäkrad.  

Inför varje utlysning fastställer Innovations- 
och utvecklingsutskottet aktuella kriterier 
och ansökningsförfarande.  

Ett projekt kan ansöka om medel från 
Innovationsfonden vid ett eller flera 
tillfällen. Ansökningarna delas in i tre 
områden: ny ansökan (kategori a respektive 
b), fortsättningsansökan respektive 
implementationsansökan. Varje område har 
tydliga förutsättningar, krav och 
beloppsnivåer.4  

Bedömning och urval 

Bedömningen av ansökningar sker i två steg. 
 
Steg 1: Förhandsgranskning och 

rangordning  

 
4 Se bilaga 1, Ansökningsförfarande och kriterier. 
5 Beslutsmatrisen utifrån NABC-metoden är en vedertagen metod för 

idéutveckling och ger stöd för att definiera en idé och förstå vad som gör den till 

något av värde för tänkta användare. Metoden i modifierad form har använts för 

Inledningsvis förhandsgranskar en grupp 
innovationsexperter inom Region Stockholm 
alla ansökningar, som därefter rangordnas 
utifrån utlysningskrav och bedömnings-
kriterier. Syftet är att bedöma om projektet 
tillför största möjliga nytta för invånare, 
patienter, närstående, resenärer och 
besökare och för verksamheterna i Region 
Stockholm.  
 
Beslutsmatrisen i detta steg följer en 
vedertagen modell, ursprungligen utvecklad 
vid Stanford Research Institute (SRI)5, 
utformad för att utlysningens olika kriterier 
ska täckas in. Matrisen poängsätter varje 
ansökan utifrån: 

 

• Behov: finns det ett väsentligt användar-, 
patient- eller verksamhetsbehov? 

• Genomförande: hur vill man lösa 
behovet och bedriva projektet? 

• Nytta: vilka mätbara fördelar har 
projektet? 

• Alternativ:  vilka alternativa sätt finns för 
att lösa problemet och hur unik är 
lösningen? 
 

Steg 2:  Granskning, bedömning och 

beslut 
I steg två genomför en bedömningsgrupp 
med experter från Region Stockholms  
olika verksamheter och från externa 
organisationer med bred kompetens inom 
hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och 
innovation ett gransknings- och 
bedömningsarbete av de rangordnade 
ansökningarna. Därefter föreslår gruppen 
vilka ansökningar som ska tilldelas medel. 
Regiondirektören gör tilldelningsbeslutet 
efter delegation från regionstyrelsen. 

Beviljade medel kan i normalfallet inte föras 
över till nytt kalenderår utan anses som 
förbrukade om de inte har använts under 

urval till Innovationsfonden sedan starten 2015. NABC- metoden är ursprungligen 

utvecklad vid Stanford Research Institute (SRI) /.   

  

https://www.sri.com/
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innevarande verksamhetsår. Utbetalning av 
medel sker mot upparbetade kostnader i 
projektet, som faktureras i efterhand.  
 

Uppföljning beviljade medel 
Beviljade medel delas ut till respektive 
enhet/verksamhet som ansvarar för att 
projektet ska kunna genomföras enligt 
framtagen projektplan. Alla projekt följs  
upp vid årets slut, sammanställs och 
presenteras bland annat i Innovations-
bokslut och skriften Goda innovationer. 
 

Utvärdering av 
Innovationsfonden 
På uppdrag av Region Stockholm 
genomförde Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet och stiftelsen IMIT (Institute of 
Management for Innovation) en utvärdering 
under 2021: ”Analys av Innovations-
fondens inverkan på innovations-projekt 
beviljade medel inom området hälsa och 
sjukvård, 2015 – 2020”.  
 
Utvärderingens syfte var att förstå hur 
Innovationsfonden främjar innovation inom 
Region Stockholm och vilken effekt den har 
på processer och innovationsförmåga – både 
hos de sökande och i verksamheterna.  
 
Analysen bekräftar att Innovationsfonden 
har en positiv påverkan på utveckling, 
kvalitet och på medarbetarnas 
innovationsförmåga. Därmed är den ett 
viktigt verktyg som genom ekonomiskt stöd 
underlättar utveckling. 
 

Gör skillnad i 

människors 

vardag 

Innovationsfonden möjliggör bland annat 
satsningar där patienter kan boka digitala 
vårdbesök i stället för fysiska, barn och unga 
med social fobi och panikångest kan få KBT-
terapi med hjälp av VR-glasögon, resenärer 
ska känna sig tryggare i kollektivtrafiken och 
ny teknik som AR vid operationer och 
robotar som tar hand om monotona 
arbetsuppgifter. 

Oavsett om det handlar om att 
vidareutveckla ett arbetssätt, skapa en ny 
tjänst eller testa en idé på ett tidigt stadium, 
är målet för ett innovationsprojekt alltid att 
förbättra människors vardag och liv. 

Alltid öppet 

”Patienterna anser att mötena med vården 
i vissa fall har blivit bättre och mer 
innerliga. För många är det en 
kvalitetshöjning att kunna träffa 
sjuksköterska, läkare eller psykolog i 
hemmiljö”  

Maria Ahlmark, objektägare  
Alltid Öppet 

 
Målgrupp:  Invånare och patienter. 

Verksamhet: Akademiskt specialist-
centrum SLSO. 

Innovation: Alltid öppet är Region 
Stockholms app för bland annat digitala 
vårdmöten, chatt, tidsbokning, riktade 
erbjudanden till kroniskt sjuka och 
beställning av provtagning/hemtest. 
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Innovationsfonden finansierade den första 
versionen av det som senare skulle bli en av 
Region Stockholms mest kända plattformar 
för patientkommunikation. Sedan dess har 
appen vidareutvecklats och förvaltas nu av 
SLSO i ett gemensamt samarbete med 
Region Stockholms vårdverksamheter i den 
egenägda vården samt med Region Gotland. 

 

Resultat:  

■ Sedan appen lanserades 2018 har drygt  
925 000 invånare laddat ner den. 

■ 2021 fick projektet fortsättningsmedel 
från Innovationsfonden för att utveckla 
bredare erbjudanden som ger ökad 
tillgänglighet och patientmakt vid 
kronisk sjukdom, bland annat reumatism 
och diabetes. 

■ Utsågs till Årets implementation 2020. 

 

 
 

 
6 Bubbelbox  

Förbättring av upplevelsen i 
väntrummet på barnakuten 
 
”När är det min tur? Den frågan får vi ofta 
på akuten, att inte veta skapar mycket oro 
och frustration.” 

 
Elin Hedbrandh, Innovationsledare 

  SöS Innovation 
 

Målgrupp:  Patienter och närstående  
på akuten. 
 
Verksamhet: Barnakuten på Sachsska i 
samarbete med SöS Innovation. 
 
Innovation: Tydlig visuell realtids-
information om var i flödet patienten 
befinner sig och hur lång väntetiden 
beräknas vara i kombination med 
lättillgänglig information om både arbets- 
och prioriteringsprocesser på en 
akutmottagning. 
 
Bubbelbox/djurmaskinen6  - en interaktiv 
AR-upplevelse där barn som väntar på att få 
träffa läkaren kan utforska miljön såväl på 
akuten och som under vatten med hjälp av 
en app. Appen har ett inbyggt havsljud som 
många barn upplever som lugnande. 
 
Projektet utvecklades med hjälp av tjänste-
design och involverade både medarbetare 
och patienter i arbetet med att ta fram en 
passande lösning.  
 
Resultat:  

■ Minskad stress hos föräldrar och barn 
genom ökad förståelse för barnakutens 
prioriteringsprocess och väntetid. 

■ Lekfullt och avkopplande tidsfördriv för 
barn och närstående under tiden i 
väntrum och  patientrum. 

■ Både det visuella informationssystemet 
och den interaktiva appen används på 

https://apps.apple.com/se/app/bubbelbox/id1570645275
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Karolinska universitetssjukhusets 
barnakut och ett liknande visuellt 
informationssystem används även på 
Södersjukhusets vuxenakut. 

■ Förbättrad arbetsmiljö genom minskning 
av frågor kopplade till väntetider och 
processer. 
 

■ Mottagare av Vitalis stipendium 2022: 
”För en innovation som skapar lugn i en 
orolig situation och som frigör tid för en 
bättre patientresa.”  

 

 
Väntetiden presenteras i realtid och förklarar 

pedagogiskt och hur prioriteringsordningen ser 

ut. 

 

 
En interaktiv app låter barn interagera både 

med miljön på akuten och en värld under 

vatten. 

Stimulerar 

innovations-

förmågan 

”Vi utvecklade kompetens att jobba i projekt 
över lag, inom innovationsprojekt och den 
mest avancerade formen av upphandling, 
forskning, utbildning och utveckling som 
det här var.” 

Projektdeltagare i utvärderingen av 
Innovationsfonden 

 

Innovationsfonden har som mål att 
långsiktigt stärka förmågan att ta idéer 
vidare och förverkliga innovationer, både 
bland regionens medarbetare och 
verksamheter.  

Stärkt innovationsförmåga driver på 
utvecklingen i alla Region Stockholms 
kärnverksamheter. Ju fler som har kunskap 
om innovationsprocessen och vad det 
innebär att arbeta innovativt, desto större 
förutsättningar för fler nyskapande idéer 
som omvandlas till verkliga projekt och 
implementeras i människors vardag. 

 

Cirkularitetsprojekt återvinner 
plastförkläden 
 
”Innovationsfonden har gett oss 
ekonomiska muskler att kunna förverkliga 
projektet på ett mycket smidigare sätt än 
vad vi skulle kunna ha gjort annars.” 

Ali Kashani, klinikchef  
Folktandvården Eastmaninstitutet  
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Målgrupp: Medarbetare och verksamheter. 
 
Verksamhet: Ett pilotprojekt på 
Danderyds sjukhus som 2022 togs vidare till 
Folktandvården/Eastmaninstitutet. 
 
Innovation: Ett nytt arbetssätt för 
cirkulärt flöde av skyddsförkläden. Genom 
att pressa använda förkläden till balar som 
tvättas, smälts ner och blir till nya förkläden 
bidrar projektet till återvinning av plast.  
 
Resultat:    

■ Sedan starten i maj 2022 har drygt 12 
balar med 25 kilo plast vardera samlats 
in och återvunnits.  Projektet pågår till 
och med den 31 december 2022, med 
trolig förlängning.  

■ Avdelningarna i projektet har kommit 
närmare varandra, samarbetar och 
kommunicerar bättre samtidigt som alla 
medarbetare känner en stolthet i att 
kunna bidra till en bättre miljö. 

■ Resultatet vid projektets slut ligger till 
grund för framtida upphandlingar, i syfte 
att göra plaståtervinning permanent i fler 
verksamheter. 
 

■ Vinnare av Region Stockholms miljöpris 
2022 
 

 

Johanna Albert på Danderyds sjukhus fick  årets 
miljöpris 2022 för sin pilotstudie där hon infört ett 
cirkulärt flöde för skyddsförkläden.  

Snabba lösningar under 

pandemin  

Covid 19-pandemin visade tydligt att många 
verksamheter i regionen snabbt kunde 
omsätta en idé till ett projekt, trots hög 
arbetsbelastning.  
 
Innovationsfonden stöttade bland annat 
följande projekt inom kollektivtrafiken och 
hälso- och sjukvården: 
 

Prognosmotor för trängsel-
information och realtids-
rapportering av trängselrisk 
 
Målgrupp: Resenärer i kollektivtrafiken. 
 
Verksamhet: Trafikförvaltningen, samt 
Trafikförvaltningen i samarbete med 
trafikoperatörer. 
 
Innovation: En prognosmotor som baserat 
på befintligt passagerarunderlag ger 
resenärerna möjlighet att ta del av trängsel-
information i SLs mobilapp och på webben, 
samt ett pilotprojekt som med hjälp av AI-
teknik prognosticerar kapaciteten hos 
bussar i linjetrafik. AI-tekniken kan styra 
bussar till områden med hög efterfrågan. 
 
Resultat: 

■ Kunskap om resenärers behov, 
beteenden och hur resandet kan 
påverkas för olika typer av resenärer. 

■ Under pandemin möjliggjorde 
informationsdelningen att resenärer 
kunde välja en tid med mindre trängsel. 

Trängselinformation är  numera en 
integrerad del i SLs information till sina 
resenärer. 
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AutoMed – robotteknik ersätter 
monotona arbetsuppgifter 
 
Målgrupp: Medarbetare och verksamhet 
 
Verksamhet: Karolinska Universitets- 
sjukhuset. 
 
Innovation: Automatisering av arbets-
uppgifter där robotteknik testades för att 
bland annat hantera den stora mängden 
prover under Covid 19-pandemin.  
 
Resultat:   

■ Idag är roboten en fast kollega på 
Karolinska Universitetslaboratoriet, där 
den till exempel scannar etiketter och 
öppnar transporthylsor.  

■ Innovationsenheten på Karolinska 
Universitetssjukhuset ser just nu över 
andra områden som kan stöttas med 
hjälp av robotteknik, till exempel 
vårdnära städning och andra monotona 
arbetsuppgifter. 

 

 
  
 
 

Öppnar nya 

möjligheter 

”Vi kände att vi hade en jättecool grej och 
såg att det fanns potential. Det var i ett 
väldigt tidigt skede /…/ Vi hade ingen 
känsla för om vi var helt värdelösa eller om 
det var en bra innovation.” 

Projektdeltagare i utvärderingen av 
Innovationsfonden. 

Med en budget på 15 miljoner per år bidrar 
fonden påtagligt till att bredda antalet 
innovationsprojekt i Region Stockholms 
verksamheter. Genom att utlysa medel i 
konkurrens inom alla regionens 
verksamhetsområden, öppnar Innovations-
fonden för nya möjligheter: 

■ Stöttar projekt tidigt i innovationsfasen, 
ofta redan på idéstadiet. 

■ Ställer inga krav på medfinansiering. 

■ Fyller en viktig lucka, eftersom det 
saknas andra, lokala anslagsformer för 
innovation inom till exempel hälso- och 
sjukvård. 
 

■ Erbjuder en flexibel finansieringsform 
där det är relativt fritt hur man väljer att 
använda pengarna. 
 

”Utan medel från innovationsfonden hade 
vi inte kunnat börja den kliniska 
valideringen av projektet /…/ som sedan 
ledde till CE-märkning, som ledde till att vi 
kunde börja implementera och attrahera 
kapital till bolaget vi startat. Det hade löst 
sig på något sätt, men hade tagit väldigt 
lång tid.” 

Projektdeltagare i utvärderingen av 
Innovationsfonden 
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Gynnar trivsel 

och kultur  

”Ska vi frigöra personal till ett projekt, ja 
då har det ju blivit på bekostnad av det 
kliniska arbetet. Eller så har de fått jobba 
dubbelt så mycket. /…/ när man får en sån 
här ekonomisk möjlighet gör det att man 
kan ta in en vikarie.” 

Projektdeltagare i utvärderingen av 
Innovationsfonden. 

Innovationsfonden fyller en viktig funktion 
där medarbetare under arbetstid kan 
förverkliga sina idéer och ta fram nya 
produkter, arbetssätt, tjänster och metoder 
som annars inte skulle kunna genomföras. 
Detta gynnar också trivseln hos 
medarbetarna och kulturen i Region 
Stockholms verksamheter. 

Att jobba på en arbetsplats som uppmuntrar 
innovationer uppskattas av många 
medarbetare. Möjligheten att göra skillnad 
och skapa förändring skapar ett intresse och 
även om alla inte aktiva i ett innovations-
projekt bidrar det ofta till att fler får en 
djupare förståelse för innovationsprocessen 
och de eventuella hinder som kan finnas i 
den egna verksamheten. Inte sällan bidrar 
projekten till nya, framgångsrika sätt att 
organisera hela verksamheten. 

Beviljade medel går framför allt till 
lönekostnader och inköp av tjänster och 
resurser, till exempel projektledning, 
juridisk kompetens och material. 

Bakgrund hos de sökande 
Eftersom Innovationsfonden vänder sig till 
alla som arbetar i Region Stockholm är 
yrkesbredden bland de sökande stor: 
 

 
 
Könsfördelningen är relativt jämn, både när 
det gäller ansökningar och beviljade medel: 
 

 
 

Ansökande verksamheter 
En majoritet av de beviljade projekten har så 
här långt haft sin verksamhet hos Karolinska 
Universitetssjukhuset, följt av SLSO och 
Danderyds sjukhus: 
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Resultat 
 
Så här långt har innovationerna främst 
resulterat i nya produkter och metoder, men 
även processer, tjänster och 
organisationssätt har gynnats. 
 

 
eRad - on demand-kurser i 
radiologi 

”Innovationsfonden har hjälpt oss att 
kunna implementera nya moduler och 
därigenom gett oss mer tid att skapa kurser 
som täcker flera obligatoriska delmål för 
radiologutbildningen.”  
 

Farhad Kafi Mallak, specialistläkare 
Danderyds sjukhus 

 
Målgrupp:  Medarbetare. 

Verksamhet: Danderyds sjukhus. 

Innovation: En utbildningsportal med 
digitala radiologikurser för läkare och 
studenter som erbjuds "on demand", där 
deltagaren kan gå kursen när som helst, 
uppkopplad var som helst.  

Resultat:  

■ En utbildningsplattform som erbjuder 
flera digitala kurser i radiologi, ett viktigt 
komplement till fysiska kurser som ofta 
är fullbokade. 

■ Nyligen implementerades en tentamen-
modul och en ny hemsida med bland 
annat nya funktioner färdigställs under 
hösten 2022. 

Ökar samverkan 

och stärker 

samarbetet  

”Vi kunde starta ett samarbete med Region 
X, som var här och berättade om sin 
verksamhet. /…/ fick väldigt bra tips 
eftersom de har jobbat mer systematiskt 
med Y.” 

Projektdeltagare i utvärderingen av 
Innovationsfonden. 

Projekt som har fått medel genom fonden 
inleder ofta nya samarbeten för att driva på 
arbetet, vidareutveckla idéer och 
implementera innovationen - både inom 
regionen och tillsammans med externa 
aktörer. Att samverka med inkubatorer, 
företag och experter inom till exempel 
teknik och juridik, bidrar till kompetens-
överföring och lärande, såväl inom projekt-
gruppen som mellan samarbetsparter och i 
verksamheten. 

AR och 3D-bilder för säkrare 
ryggoperationer 

 
”Vi har samverkat med företag inom 
Karolinskas partnerskapsprogram samt 
svenska och utländska universitet. På så 
sätt har vi varit världsledande inom AR för 
ryggkirurgi och vidare utvecklingen mot 
hjärntumörkirurgi. /…/ För närvarande 
bygger vi AR/VR tekniker för kirurgisk 
träning och simulering tillsammans med 
KTH. /…/ Utan Innovationsfondens stöd 
hade våra resultat varit betydligt mer 
blygsamma.”  

Adrian Elmi Terander, neurokirurg 
Karolinska Universitetssjukhuset 
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Målgrupp: Patienter. 

Verksamhet: Karolinska Universitets-
sjukhuset. 

Innovation: Ryggryggradsoperationer med 
hjälp av en ny avancerad AR- och 3D-
navigationsteknik som ger högre precision 
och högre patientsäkerhet. Med den nya 
tekniken kan medarbetarna i operations-
rummet skapa en högupplöst 3D-bild av 
patientens ryggrad som kombineras med 
den videobild man ser i operationsfältet. 
Ingreppet kan därmed planeras virtuellt och  
med större noggrannhet. 

Resultat: 

■ Implementering i det kliniska 
vårdarbetet som förbättrat vårdteamets 
planering av ingrepp och kirurgens 
möjlighet att styra instrument under 
operationen. 

■ Risken för att patienten behöver 
genomgå en ny operation minimeras 
samtidigt som kapaciteten att operera 
fler patienter ökar. 

■ Fortsatt utveckling av AR- och VR-teknik 
för kirurgisk träning och simulering 
pågår tillsammans med bland annat 
KTH. 

 

 
 

Test av mobilitetshubbar  
 
Målgrupp: Resenärer och besökare. 

Verksamhet: Trafikförvaltningen 

Innovation: Att testa om och hur 
mobilitetshubbar kan driva mot ett hållbart 
resande och en normförändring från att äga 
och åka med egen bil till större användning 
av kollektivtrafik och andra färdmedel.  

Genom att etablera mobilitetshubbar för 
resan den ”första- och sista milen” ökar 
tillgängligheten för invånare även utanför 
innerstaden och i fler socioekonomiska 
grupper.  

Minskade utsläpp och en förbättrad 
trafiksituation kan öka resandet 
kollektivtrafiken och förbättra både 
folkhälsa och privatekonomi. 
 

Resultat: 

■ Ett pilotprojekt pågår just nu 
tillsammans med studenter från 
Stockholms Universitet.  
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Egenmonitorering av 
hjärtsviktspatienter 

Målgrupp: Patienter med hjärtsvikt samt 
multisjuka. 

Verksamhet: Projektet initierades av 
hjärtmottagningen på Södertälje sjukhus 
involverade senare även mottagningen för 
multisjuka. 

Innovation: Med hjälp av en surfplatta och 
olika medicintekniska sensorer får patienten 
svara på frågor om sin hälsa och mäta sitt 
blodtryck, sin vikt, puls, temperatur och 
andningsfrekvens. Mätvärdena överförs 
automatiskt via en säker 4G-router till 
vårdansvarig läkare. Verktyget erbjuder 
också chatt och videomöten. 

 
Resultat: 

■ Möjligheten att snabbt agera på 
förändringar, till exempel justera 
medicineringen, chatta eller ha ett 
videobesök med sin läkare, har både lett 
till värdefulla test av ny teknik och 
nöjdare patienter. 
 

■ 2022 fick projektet fortsättningsmedel 
från Innovationsfonden för att fortsätta 
testa kommunikationsplattformen. 
Samordningsprojektet har även fått 
vidarefinansiering från Vinnova. 

 

Tjänstedesign 

som metod 

Genom att involvera användarna och utgå 
från deras behov leder metoden Tjänste-
design till lösningar där både medarbetare, 
patienter, resenärer och andra tillsammans 
utformar och testar nya innovationer. På det 
sättet bidrar metoden till mer långsiktiga 

och hållbara lösningar för Region 
Stockholms verksamheter. 

Under 2023 erbjuder Region Stockholm nya 
projekt stöd i tjänstedesign och systematisk 
tjänstedesignprocess genom Region 
Stockholms kompetenscenter för system och 
tjänstedesign.  

Ökad trygghet för kvinnor i 
kollektivtrafiken 

”Våra undersökningar visar att kvinnors 
trygghet är lägre än mäns upplevelse av 
trygghet.” 

Linda Bennet Jansson, projektledare 
trygghet Trafikförvaltningen 

Målgrupp: Resenärer 

Verksamhet: Trafikförvaltningen. 

Innovation: Ur ett jämställdhetsperspektiv 
är det viktigt att alla känner sig lika väl-
komna i kollektivtrafiken, både kvinnor och 
män. Projektet använder sig av tjänstedesign 
för att identifiera lösningar så att fler 
kvinnor känner sig trygga i/och i anslutning 
till kollektivtrafiken.  

En tänkbar lösning inriktar sig på att öka 
medvetenheten om SLs trygghetsarbete. En 
annan på att sätta upp skärmar i biljett-
hallen som visar bilder från kamerorna på 
perrongerna, för att ge resenären bättre 
uppsikt över stationen. Något som ökar 
känslan av kontroll och därmed också 
tryggheten. 

Resultat: 

■ Pågår fram till och med 2023.  
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Tydlig 

ansöknings-

process 

En enkel och tydlig ansökningsprocess gör 
att Innovationsfonden når ut även till 
yrkesgrupper som vanligtvis inte ansöker 
om medel. Detta bidrar i sin tur till en bredd 
i beviljade projekt och - i slutänden – nya 
innovationer.  

Två gånger per år utlyser Innovationsfonden 
medel som välkomnar både nya och 
pågående projekt. Ansökan är digital och de 
sökande kan få stöd kring hur innovationens 
målgrupp, nyttor, effekter och mål bäst kan 
beskrivas, bland annat av lokala 
innovationskontor och innovations-
koordinatorer. 

Bedömningen sker i två steg: en 
förgranskning där en grupp med 
spetskompetens inom kvalitets- och 
innovationsutveckling och strategisk IT 
väljer ut de ansökningar som bäst matchar 
utlysningskrav och bedömningskriterier, 
samt en slutbedömning där en expertgrupp 
inom innovation, hälso- och sjukvård, 
trafikteknik, kultur och information beslutar 
vilka projekt som beviljas medel. 

Förutsättningarna för att ett projekt ska få 
medel är bland annat: 

■ Att det finns ett väsentligt behov av 
lösningen hos patienter, närstående, 
resenärer, besökare eller verksamhet. 
 

■ Att det finns goda förutsättningar att 
driva projektet och lösa behovet. 
 

■ Den nytta och de mätbara fördelar som 
lösningen kommer att ge. 
 

■ Hur unik lösningen är och om det finns 
alternativa sätt att lösa problemet. 

 
Under projekttiden genomförs kontinuerliga 
uppföljningar, bland annat av hur det går 
och om projektet behöver stöd på något 
område.  Årsbokslut och beslutade 
indikatorer bidrar till resultatuppföljning för 
finansierade projekt.  
 

Mer om ansökningsförfarande och kriterier 

Fokus 2023 

En av de viktigaste utgångs-punkterna för 
Innovationsfondens arbete är att vi själva 
lever som vi lär. Därför strävar vi hela tiden 
efter att förfina och förbättra våra egna 
arbetsmetoder, processer och rutiner.  

Under åren har Region Stockholm till 
exempel förenklat ansökningsprocessen och 
stärkt kommunikationen med bland annat 
instruktionsfilmer och tydligare information 
på regionens hemsida. 

Kommande år fokuserar vi bland annat på: 

■ Tjänstedesign som metod för att ta fram 
och implementera innovationer 
Att implementera en innovation i den 
ordinarie verksamheten tar lång tid och 
innebär ofta flera, genomgripande 
förändringar. Tjänstedesign är ett sätt att 
ta fram nya eller förbättra befintliga 
tjänster baserat på en djupare förståelse 
för målgruppens behov och den 
utmaning tjänsten ska möta samtidigt 
som medarbetaren arbetar mer 
användardrivet.  

Metoden är även effektiv för att påbörja 
och mobilisera den kulturförflyttning 
som behöver göras i verksamheterna i 
samband med innovationsarbete.  
 

https://www.regionstockholm.se/globalassets/4.-regional-utveckling/alla-nya-block-och-bilder-trf/stod-till-foretag-och-organisationer/kriterier-och-ansokningsforfarande-for-innovationsfonden-2022.pdf
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Under 2023 erbjuder Region Stockholms 
kompetenscenter för system och 
tjänstedesign en möjlighet för nya 
projekt att delta i ett pilotprojekt som 
utvärderas under 2024. Målet är att fler 
Innovationsfondsprojekt ska 
implementeras i regionens 
verksamheter. 

 

■ Innovationer som bidrar till 
Region Stockholms 
hållbarhetsstrategi 
Sedan 2021 är ansökan öppen för alla 
medarbetare inom Region Stockholms 
kärnverksamheter. För att fler verk-
samheter utanför hälso- och sjukvården 
ska ansöka om medel öppnar 
Innovationsfonden upp för att ta emot 
ansökningar som bidrar till att utveckla 
och implementera projekt inriktade på 
hållbarhet, till exempel inom cirkularitet 
och miljö.  
 
Alla Region Stockholms verksamheter 
har en viktig roll i hållbarhetsarbetet, 
genom att bland annat minska miljö- och 
klimatpåverkan, bli mer resurseffektiva 
eller bidra till att minska miljö- och 
hälsorisker. Satsningen på innovationer 
som stöttar detta arbete bygger på 
Region Stockholms hållbarhetsstrategi 
som bland annat lyfter hur regionen ska 
arbeta med social-, miljömässig- och 
ekonomisk hållbarhet för att nå de 
långsiktiga hållbarhetsmålen. 

 

Mer information 

Vill du veta mer om till exempel själv-
körande bussar, hur man kan identifiera risk 
för diabetes typ 2 i folktandvården, musik 
som kommunikationsverktyg i palliativ vård, 
drönare som levererar hjärtstartare till 
skärgårdsöar eller AI-stöd för diagnostik vid 
äggstockscancer?  
 

Följ oss på: 

 
Om regionstockholm/forskning-och 
innovation/innovation/innovationsfonden 
 
 

https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation/
https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation/
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 Att ansöka om medel  

Bilaga 2 Förteckning urval beviljade projekt 2018 – 2022. 
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Bilaga 1: Att ansöka om medel 

Innovationsfonden utlyser medel två gånger per år: en gång på våren och en 
gång på hösten. Inför utlysningen fastställer Innovations- och 
utvecklingsutskottet årets kriterier och ansökningsförfarande. Ansöknings-
förfarandet har en transparent och tydlig process, som säkerställer att 
hanteringen och tilldelningen av medel är kvalitetssäkrad. 
 
Innovationsfonden stödjer projekt där den huvudsökande är anställd inom 
Region Stockholm eller hos en arbetsgivare som har avtal med och uppdrag för 
Region Stockholm. Beviljade medel delas ut till respektive enhet/verksamhet 
som ansvarar för att projektet ska kunna genomföras enligt den framtagna 
projektplanen. Projektplanen följs upp vid årets slut. 

Ansökningskategorier 

Ansökningarna delas in i tre olika kategorier beroende på var i 
innovationsprocessen de befinner sig. 

Ny ansökan; kategori a respektive kategori b 

Kategori a: projekt som bedöms ha hög grad av innovation, nytänkande och 
utvecklingsmöjligheter. Har ofta karaktären av en förstudie, problemorientering 
och/eller undersökning. Beloppsnivån i det första steget är begränsat till 200 
000 kr och bedömningskraven för att tilldelas medel något lägre.  
 
Kategori b: projekt som har en välgrundad idé och som kan visa denna i både 
behovs- och omvärldsanalys, men som inte tidigare har sökt medel från 
Innovationsfonden. 

Fortsättningsansökan  

Syftet med ett fortsättningsprojekt är att det ska fördjupa arbetet ytterligare. En 
fortsättningsansökan förutsätter därmed att projektet har beviljats medel under 
föregående år, men är ingen garanti för att fortsättningsmedel ska beviljas.  
 
Huruvida fortsättningsansökan beviljas eller ej beror till stor del på den 
uppföljningsrapport som lämnas in av projekten i augusti/september.  
 
Från och med 2022 har alla fortsättningsprojekt en fadder inom Region 
Stockholms innovationsnätverk  

Implementeringsansökan 

Projekt som har beviljats medel från Innovationsfonden kan få medel för  
införande, förvaltning eller spridning av resultatet. För att lyckas intressera, 
involvera och förklara för beslutsfattare krävs en tydlig förankrings- och 
implementeringsplan i ansökan.  
Bedömning och urval 
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Bedömningen av ansökningar sker i två steg; 
 
Steg 1: Inledningsvis förhandsgranskar en grupp innovationsexperter inom 
Region Stockholm alla ansökningar, som därefter rangordnas utifrån 
utlysningskrav och bedömningskriterier. Syftet är att bedöma om projektet 
tillför största möjliga nytta för invånare, patienter, närstående, resenärer och 
besökare och för verksamheterna i Region Stockholm.  
 
Beslutsmatrisen följer en vedertagen modell, ursprungligen utvecklad vid 
Stanford Research Institute (SRI), utformad så att utlysningens olika kriterier 
täcks in. Matrisen poängsätter varje ansökan utifrån: 
 

■ Behov: finns det ett väsentligt användar-, patient- eller verksamhetsbehov? 

■ Genomförande: hur vill man lösa behovet och bedriva projektet? 

■ Nytta: vilka mätbara fördelar har projektet? 

■ Alternativ:  vilka alternativa sätt finns för att lösa problemet och hur unik är 
lösningen? 

 
Steg 2:  I detta steg genomför bedömningsgruppen ett gransknings- och 
bedömningsarbete av den samlade bedömningen av de rangordnade 
ansökningarna. Bedömningsgruppen består av experter från Region Stockholms 
verksamheter samt externa organisationer med bred kompetens inom hälso- 
och sjukvård, teknisk utveckling och innovation. Slutbedömningsgruppen 
föreslår vilka ansökningar som ska tilldelas medel och med vilka belopp. 
Tilldelningsbeslutet görs av regiondirektören efter delegation från 
regionstyrelsen. 
 
Beviljade medel kan normalt inte föras över kalenderår utan anses som 
förbrukade om de inte används under innevarande verksamhetsår. Utbetalning 
av medel för projekt enligt beslut sker mot upparbetade kostnader som 
faktureras i efterhand.  
 

Uppföljning beviljade medel 

Arbetet för att utveckla både utlysnings- och bedömningsprocess samt 
utvärderingsmetodik pågår kontinuerligt.  
 
Uppföljningarna presenteras bland annat i årliga Innovationsbokslut samt 
skriften Goda innovationer. 
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Bilaga 2 Urval beviljade ansökningar 2018 -

2022 

Nedan listas ett urval av beviljade nya-, fortsättnings- samt 
implementeringsansökningar / år 

Projektnummer Om projektet

FoUI-970318 

Benstöd med stusskudde vid katetersättning till patientsäng Framställa ett 

portabelt mindre gynstolsinlägg för vanliga sängar som underlättar 

gynundersökningar och katetersättning på kvinnor. 

FoUI-970285 

Röntgensvaret – en outnyttjad resurs för att förbättra klinisk praxis Målet är 

att skapa en applikation som möjliggör kvalitetssäkring, uppföljning och 

forskning på RIS-data. Det möjliggör både booleansk sökning i data och 

automatisk dataextrahering

FoUI-970557 

Trafikförvaltningen Förstudie: Möjligheter till TF-intern, delregional eller 

regional bank för insättning och uttag av berg- och schaktmassor Övergripande 

mål är att Region Stockholms projekt ska öka cirkuläriteten i sin hantering av 

schakt- och bergmassor. Sekundärt mål är samarbete med andra offentliga 

aktörer regionen ska leda till och en långsiktig struktur för cirkulär 

masshantering som gynnar alla aktörer i Stockholms län.

FoUI-970468

 Automatisk mätning av pupillreaktioner för att identifiera förhöjt tryck i 

hjärnan med ett screeningverktyg för förhöjt ICP som är enklare, säkrare och 

snabbare än den kliniska och radiologiska bedömningen. 

FoUI-970394 

Egenprovtagning för sexuellt överförda infektioner Våra förväntade effekter av 

projektet är att det på sikt kommer hjälpa till att minska smittspridning av STI. 

Dessutom förväntar vi oss att en ökad egenprovtagning av STI genererar 

frigörande av resurser 

FoUI-969913 

Magnetkameraundersökning (EPIMix 3.0) på patienter med allvarlig 

hjärnblödning och traumatisk hjärnskada. Syftet är att implementera en ny och 

snabbare undersökningsteknik med MR-kamera - EpiMix 3.0 tidigare i 

förloppet och på ett mer patientsäkert sätt, 

FoUI-970549 
Användning av Magnetkamera för att undersöka blodflöden i hjärna och lunga 

vid hjärnblödning och tillstånd efter genomgången COVID infektion. 

FoUI-970289 

Automatisering av sterilt logistikflöde och möjligheten till automatlager som 

presenterar galler till operatören i prioritetsordning, samt transporterar fram 

rätt transportcontainer

FoUI-970550 

Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård Målet är ett led i att 

fortsätta utforska de komplementära metodernas effekt på patienters 

livskvalitet i livets slutskede med särskild fokus på patienter, där barn ingår i 

anhöriggruppen. 

FoUI-970034

FoUI-970034 Otrygghet bland kvinnor i kollektivtrafiken. Studien ska 

identifiera förslag till användarvänliga lösningar (aktiviteter/tjänster) som kan 

testas som pilotprojekt, som syftar till att bidra till ökad trygghet för kvinnor 

i/och i anslutning till kollektivtrafiken.

FoUI-974149 

Digital behandling för en ny förbisedd patientgrupp inom ätstörningsvården, 

patienter med undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID)  att få tillgång till 

lättillgänglig och effektiv behandling

2022: nya ansökningar period 1
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FoUI-973853
 MacroDoc – en IT-lösning för automatisering och effektivisering av utskärning 

och nedläggning på patologilaboratorier

FoUI-974297 
Modern och patientsäker hantering av patientnära ultraljudsundersökningar 

på barn. Fortsätta vidareutveckla och implementera en digital datalösning. 

FoUI-973917
Utvärdering av STAAR - en ny digital helhetslösning för evidensbaserad 

rehabilitering på distans vid stroke och transitorisk ischemisk attack.

FoUI-973715

Magnetisk intraoperativ lokalisering av markerad lymfkörtelmetastas efter 

kemoterapi vid bröstcancer (MAGICprojektet) med mål att minska onödigt 

omfattande kirurgi i armhålan vid bröstcancer.

FoUI-972644

Digital Magtarmskola för barn och unga med smärtdominerade funktionella 

magtarmsjukdomar. Att utvärdera effekten av Digital Magtarmskola till dessa 

unga i en randomiserad, kontrollerad studie och att minska belastning på både 

barnmottagningar och tertiär vård.

FoUI-972380

Väck sömnen till liv - Digital utbildning för vårdpersonal med fokus på 

patienters sömn på sjukhus, det nattliga och dagliga sömnbefrämjande arbetet 

och att förbättra patienternas möjlighet till återhämtning. 

FoUI-973607

Utveckling, implementering och utvärdering av en digital preventiv insats för 

unga vars vårdnadshavare har substansbruksproblem Stödet kommer bla. att 

innehålla informationsfilmer och interaktiva övningar.

2022: fortsättningsansökningar period 1
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FoUI-970329 
Hur man identifiera risk för Diabetes typ 2 hos Folktandvården genom 

riskbedömning och ett selekterande Point of caretest.

FoUI-969842
Robotassisterad ryggkirurgi. T5-monitorering, högupplöst data och 

riskfaktorer för perioperativ hjärtmuskelskada.

FoUI-970307

Cirkulärt flöde av Skyddsförkläden i vården. Alla skyddsförkläden som används 

på Danderyds sjukhus samlas in och utgör en returplastprodukt samt används 

som material i produktionen av nya skyddsförkläden.

FoUI-969775 

Röstterapi-appen. Målet är att patienter med röstproblem ska få mer stöd i sin 

träning hemma mellan besöken hos logoped. De ska snabbare bli röstfriska eller 

så bra som möjligt utifrån förutsättningar/diagnos och därmed besöka 

sjukvården vid färre tillfällen.

FoUI-970318

Benstöd med stusskudde vid katetersättning till patientsäng Framställa ett 

portabelt mindre gynstolsinlägg för vanliga sängar som underlättar 

gynundersökningar och katetersättning på kvinnor. 

FoUI-970285

Röntgensvaret – en outnyttjad resurs för att förbättra klinisk praxis Målet är 

att skapa en applikation som möjliggör kvalitetssäkring, uppföljning och 

forskning på RIS-data. 

FoUI-970557 

Trafikförvaltningen Förstudie: Möjligheter till TF-intern, delregional eller 

regional bank för insättning och uttag av berg- och schaktmassor. Övergripande 

mål är att  öka cirkuläriteten i  hanteringen av schakt- och bergmassor. 

Sekundärt mål är samarbete med andra offentliga aktörer regionen ska leda till 

och en långsiktig struktur för cirkulär masshantering som gynnar alla aktörer i 

Stockholms län.

FoUI-970468

Automatisk mätning av pupillreaktioner för att identifiera förhöjt tryck i 

hjärnan med ett screeningverktyg för förhöjt ICP som är enklare, säkrare och 

snabbare än den kliniska och radiologiska bedömningen. 

FoUI-970394

Egenprovtagning för sexuellt överförda infektioner Våra förväntade effekter av 

projektet är att det på sikt kommer hjälpa till att minska smittspridning av STI 

och frigörande av resurser 

FoUI-969913

Magnetkameraundersökning (EPIMix 3.0) på patienter med allvarlig 

hjärnblödning och traumatisk hjärnskada. Syftet är att implementera en ny och 

snabbare undersökningsteknik med MR-kamera - EpiMix 3.0 tidigare i 

förloppet och på ett mer patientsäkert sätt, 

FoUI-970549
 Användning av Magnetkamera för att undersöka blodflöden i hjärna och lunga 

vid hjärnblödning och tillstånd efter genomgången COVID infektion. 

FoUI-970289

Automatisering av sterilt logistikflöde och möjligheten till automatlager som 

presenterar galler till operatören i prioritetsordning, samt transporterar fram 

rätt transportcontainer

FoUI-970550 

Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård Målet är ett led i att 

fortsätta utforska de komplementära metodernas effekt på patienters 

livskvalitet i livets slutskede med särskild fokus på patienter, där barn ingår i 

anhöriggruppen. 

 FoUI-970559 

Test och utvärdering av en rådgivande chattbot och integrera en open source-

chattbott i Stödlinjens chatt, och etablera ett arbetssätt där denna kompletterar 

och avlastar rådgivarna. 

FoUI-970034

Otrygghet bland kvinnor i kollektivtrafiken. Studien ska identifiera förslag till 

användarvänliga lösningar (aktiviteter/tjänster) som kan testas som 

pilotprojekt, som syftar till att bidra till ökad trygghet för kvinnor i/och i 

anslutning till kollektivtrafiken.

2022 Implementeringsansökningar period 1

FoUI-973724

Förbättrad mätning av audiogram hos barn genom datoriserad visuell 

återkoppling En automatisk/förenklad hörseltestning av barn i åldrarna 6 

månader till 3 år. 

FoUI-973918

 Regionalt interaktivt ekoregister för förbättrad kvalitet och uppföljning. Vårt 

mål är att skapa ett regionalt interaktivt ekoregister (hjärtultraljudsregister). 

Effekten kommer bli förbättrad behandling på individ och gruppnivå. 

FoUI-973302

Riktad screening för att minska insjuknandet i munhålecancer genom att införa 

screening i tandvården av riskpatienter med potentiellt maligna 

munslemhinnelesioner. 

FoUI-974340 

Utveckling av MedRave M4 ett kvalitetsverktyg för Primärvårdsrehab som ger 

kvalitetsrapporter för Primärvårdsrehab för att kunna systematiskt mäta och 

utvärdera rehabiliteringsinsatserna 

FoUI-974486

Miljövänliga kliniska laboratorier, strategier och implementering Minskandet 

av plastanvändningen i kliniska laboratorier och implementering av olika 

strategier med mål att minska plastkonsumtion i den kliniska miljön på ett 

vetenskapligt sätt.

FoUI-973520 

Systematiska och strukturerade sjuksköterskebesök för personer med 

Parkinsons sjukdom och ha en fast kontinuerlig vårdkontakt med en och 

samma Parkinsoninriktade sjuksköterska. 

FoUI-973522 

Utveckling av nytt mobilt och trådlöst EEG system och avancerade kvantitativa 

EEG-analysmetoder för diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar med dry 

elektrod-setup samt nya kvantitativa EEG analysmetoder 

FoUI-973095 

Robotiserad och automatiserad lösning för behörighetsstyrning Ökad säkerhet 

samt förenkling och effektivisering av kontohantering/behörighetsflöde för 

Tiohundras och Region Stockholms IT-system, journalsystem, lönesystem, 

korthantering, mfl samt vissa interna tjänstebeställningar 

FoUI-973898

Indikering av brösttumörer och lymfkörtelmetastaser med magnetiskt clip 

(MagSeed) och detektion av sentinel node med järnhaltigt spårämne 

(MagTrace). 

FoUI-974103

Mobilitetsportal för medarbetare inom Region Stockholm så tydliggörs de 

transportsätt som Regionen erbjuder på ett och samma ställe och det går även 

att medvetandegöra kostnader och miljöpåverkan

FoUI-973876

 Utbildningsprogram i patientnära ultraljud för sjuksköterskor ger färre behov 

av nålstick, ökad användning av midline som alternativ till vanlig pvk för att 

kunna ta regelbundna prover utan extra stick.

FoUI-973889

 MR-synlig rutnät möjliggör mer robust MR-ledda biopsier för diagnostik av 

bröst cancer och  utföra MR-guidad biopsier på alla patienter som anses behöva 

detta. 

FoUI-974149 

Digital behandling för en ny förbisedd patientgrupp inom ätstörningsvården, 

patienter med undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID)  att få tillgång till 

lättillgänglig och effektiv behandling

FoUI-974164

FoUI-974164 Stöd för nedtrappning av psykofarmaka på vårdcentral Det 

övergripande målet är att på ett professionellt sätt sammanfatta och beskriva 

de erfarenheter som gjorts hittills, samt att utforma ett skriftligt stödmaterial 

utifrån detta till både patienter och andra mottagningar
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FoUI-973853
 MacroDoc – en IT-lösning för automatisering och effektivisering av utskärning 

och nedläggning på patologilaboratorier

FoUI-974297 
Modern och patientsäker hantering av patientnära ultraljudsundersökningar 

på barn. Fortsätta vidareutveckla och implementera en digital datalösning. 

FoUI-973917
Utvärdering av STAAR - en ny digital helhetslösning för evidensbaserad 

rehabilitering på distans vid stroke och transitorisk ischemisk attack.

FoUI-973715

Magnetisk intraoperativ lokalisering av markerad lymfkörtelmetastas efter 

kemoterapi vid bröstcancer (MAGICprojektet) med mål att minska onödigt 

omfattande kirurgi i armhålan vid bröstcancer.

FoUI-972644

Digital Magtarmskola för barn och unga med smärtdominerade funktionella 

magtarmsjukdomar. Att utvärdera effekten av Digital Magtarmskola till dessa 

unga i en randomiserad, kontrollerad studie och att minska belastning på både 

barnmottagningar och tertiär vård.

FoUI-972380

Väck sömnen till liv - Digital utbildning för vårdpersonal med fokus på 

patienters sömn på sjukhus, det nattliga och dagliga sömnbefrämjande arbetet 

och att förbättra patienternas möjlighet till återhämtning. 

FoUI-973607

Utveckling, implementering och utvärdering av en digital preventiv insats för 

unga vars vårdnadshavare har substansbruksproblem Stödet kommer bla. att 

innehålla informationsfilmer och interaktiva övningar.

2022: fortsättningsansökningar period 1

FoUI-970329 
Hur man identifiera risk för Diabetes typ 2 hos Folktandvården genom 

riskbedömning och ett selekterande Point of caretest.

FoUI-969842
Robotassisterad ryggkirurgi. T5-monitorering, högupplöst data och 

riskfaktorer för perioperativ hjärtmuskelskada.

FoUI-970307

Cirkulärt flöde av Skyddsförkläden i vården. Alla skyddsförkläden som används 

på Danderyds sjukhus samlas in och utgör en returplastprodukt samt används 

som material i produktionen av nya skyddsförkläden.

FoUI-969775 

Röstterapi-appen. Målet är att patienter med röstproblem ska få mer stöd i sin 

träning hemma mellan besöken hos logoped. De ska snabbare bli röstfriska eller 

så bra som möjligt utifrån förutsättningar/diagnos och därmed besöka 

sjukvården vid färre tillfällen.

FoUI-970318

Benstöd med stusskudde vid katetersättning till patientsäng Framställa ett 

portabelt mindre gynstolsinlägg för vanliga sängar som underlättar 

gynundersökningar och katetersättning på kvinnor. 

FoUI-970285

Röntgensvaret – en outnyttjad resurs för att förbättra klinisk praxis Målet är 

att skapa en applikation som möjliggör kvalitetssäkring, uppföljning och 

forskning på RIS-data. 

FoUI-970557 

Trafikförvaltningen Förstudie: Möjligheter till TF-intern, delregional eller 

regional bank för insättning och uttag av berg- och schaktmassor. Övergripande 

mål är att  öka cirkuläriteten i  hanteringen av schakt- och bergmassor. 

Sekundärt mål är samarbete med andra offentliga aktörer regionen ska leda till 

och en långsiktig struktur för cirkulär masshantering som gynnar alla aktörer i 

Stockholms län.

FoUI-970468

Automatisk mätning av pupillreaktioner för att identifiera förhöjt tryck i 

hjärnan med ett screeningverktyg för förhöjt ICP som är enklare, säkrare och 

snabbare än den kliniska och radiologiska bedömningen. 

FoUI-970394

Egenprovtagning för sexuellt överförda infektioner Våra förväntade effekter av 

projektet är att det på sikt kommer hjälpa till att minska smittspridning av STI 

och frigörande av resurser 

FoUI-969913

Magnetkameraundersökning (EPIMix 3.0) på patienter med allvarlig 

hjärnblödning och traumatisk hjärnskada. Syftet är att implementera en ny och 

snabbare undersökningsteknik med MR-kamera - EpiMix 3.0 tidigare i 

förloppet och på ett mer patientsäkert sätt, 

FoUI-970549
 Användning av Magnetkamera för att undersöka blodflöden i hjärna och lunga 

vid hjärnblödning och tillstånd efter genomgången COVID infektion. 

FoUI-970289

Automatisering av sterilt logistikflöde och möjligheten till automatlager som 

presenterar galler till operatören i prioritetsordning, samt transporterar fram 

rätt transportcontainer

FoUI-970550 

Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård Målet är ett led i att 

fortsätta utforska de komplementära metodernas effekt på patienters 

livskvalitet i livets slutskede med särskild fokus på patienter, där barn ingår i 

anhöriggruppen. 

 FoUI-970559 

Test och utvärdering av en rådgivande chattbot och integrera en open source-

chattbott i Stödlinjens chatt, och etablera ett arbetssätt där denna kompletterar 

och avlastar rådgivarna. 

FoUI-970034

Otrygghet bland kvinnor i kollektivtrafiken. Studien ska identifiera förslag till 

användarvänliga lösningar (aktiviteter/tjänster) som kan testas som 

pilotprojekt, som syftar till att bidra till ökad trygghet för kvinnor i/och i 

anslutning till kollektivtrafiken.
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FoUI-970329 
Hur man identifiera risk för Diabetes typ 2 hos Folktandvården genom 

riskbedömning och ett selekterande Point of caretest.

FoUI-969842
Robotassisterad ryggkirurgi. T5-monitorering, högupplöst data och 

riskfaktorer för perioperativ hjärtmuskelskada.

FoUI-970307

Cirkulärt flöde av Skyddsförkläden i vården. Alla skyddsförkläden som används 

på Danderyds sjukhus samlas in och utgör en returplastprodukt samt används 

som material i produktionen av nya skyddsförkläden.

FoUI-969775 

Röstterapi-appen. Målet är att patienter med röstproblem ska få mer stöd i sin 

träning hemma mellan besöken hos logoped. De ska snabbare bli röstfriska eller 

så bra som möjligt utifrån förutsättningar/diagnos och därmed besöka 

sjukvården vid färre tillfällen.

FoUI-970318

Benstöd med stusskudde vid katetersättning till patientsäng Framställa ett 

portabelt mindre gynstolsinlägg för vanliga sängar som underlättar 

gynundersökningar och katetersättning på kvinnor. 

FoUI-970285

Röntgensvaret – en outnyttjad resurs för att förbättra klinisk praxis Målet är 

att skapa en applikation som möjliggör kvalitetssäkring, uppföljning och 

forskning på RIS-data. 

FoUI-970557 

Trafikförvaltningen Förstudie: Möjligheter till TF-intern, delregional eller 

regional bank för insättning och uttag av berg- och schaktmassor. Övergripande 

mål är att  öka cirkuläriteten i  hanteringen av schakt- och bergmassor. 

Sekundärt mål är samarbete med andra offentliga aktörer regionen ska leda till 

och en långsiktig struktur för cirkulär masshantering som gynnar alla aktörer i 

Stockholms län.

FoUI-970468

Automatisk mätning av pupillreaktioner för att identifiera förhöjt tryck i 

hjärnan med ett screeningverktyg för förhöjt ICP som är enklare, säkrare och 

snabbare än den kliniska och radiologiska bedömningen. 

FoUI-970394

Egenprovtagning för sexuellt överförda infektioner Våra förväntade effekter av 

projektet är att det på sikt kommer hjälpa till att minska smittspridning av STI 

och frigörande av resurser 

FoUI-969913

Magnetkameraundersökning (EPIMix 3.0) på patienter med allvarlig 

hjärnblödning och traumatisk hjärnskada. Syftet är att implementera en ny och 

snabbare undersökningsteknik med MR-kamera - EpiMix 3.0 tidigare i 

förloppet och på ett mer patientsäkert sätt, 

FoUI-970549
 Användning av Magnetkamera för att undersöka blodflöden i hjärna och lunga 

vid hjärnblödning och tillstånd efter genomgången COVID infektion. 

FoUI-970289

Automatisering av sterilt logistikflöde och möjligheten till automatlager som 

presenterar galler till operatören i prioritetsordning, samt transporterar fram 

rätt transportcontainer

FoUI-970550 

Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård Målet är ett led i att 

fortsätta utforska de komplementära metodernas effekt på patienters 

livskvalitet i livets slutskede med särskild fokus på patienter, där barn ingår i 

anhöriggruppen. 

 FoUI-970559 

Test och utvärdering av en rådgivande chattbot och integrera en open source-

chattbott i Stödlinjens chatt, och etablera ett arbetssätt där denna kompletterar 

och avlastar rådgivarna. 

FoUI-970034

Otrygghet bland kvinnor i kollektivtrafiken. Studien ska identifiera förslag till 

användarvänliga lösningar (aktiviteter/tjänster) som kan testas som 

pilotprojekt, som syftar till att bidra till ökad trygghet för kvinnor i/och i 

anslutning till kollektivtrafiken.
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FoUI-941915
 Magnetisk intraoperativ lokalisering av markerad lymfkörtelmetastas efter 

kemoterapi vid bröstcancer Kirurgins omfattning och skada begränsas.

FoUI-941696 
En ny typ av Intubationsledare ger möjlighet att snabbt lyckas med 

intubationen. Risken för komplikationer skulle därmed minska. 

FoUI-942100 

Södersjukhuset IVA-dagboken 2.0 - dämpa allvarliga effekter av PTSD/PICS 

efter intensivvård Ett etablerat sätt, både i Sverige och internationellt, för att 

motverka de negativa effekterna av intensivvård när patienten är nedsövd. Stor 

potential för innovation med ny typ av verktyg, till en början analogt, för att 

hjälpa patienter och närstående att bearbeta sina trauman.

FoUI-941760 

FoUI-941760 Augmented Reality för intrakraniell kirurgisk navigation Mer 

information till kirurgen om operationsområdets anatomi, inför och under 

operationen, minskar behovet av stora friläggningar av vävnader. Därmed 

minskas sårets storlek, blodförluster och tiden i operationssalen. Beträffande 

kirurgisk navigation arbetar vi med en ny och unik teknologi baserad på 

augmented reality (AR). Teknologin sammanfogar röntgenbilder och verkliga 

videobilder så att kirurgen kan se inuti patienten 

FoUI-942271 
Modern och patientsäker hantering av patientnära ultraljudsundersökningar 

på barn; Att utvärdera ett antal system via en innovations-upphandling

FoUI-941783 

WAIT-study (Waiting on AF Intervention Therapy- study) Intervention mot 

riskfaktorer för förmaksflimmer i väntan på invasiv behandling, en studie där 

man med digitala hjälpmedel (App) kan öka kunskapen om kopplingen mellan 

förmaksflimmer och kardiovaskulära riskfaktorer och livsstil.

FoUI-942243 

Utveckling av krisstödsmanual för barn utsatta för våld, övergrepp och annan 

traumatisk stress, att använda i behandling av barn som har traumareaktioner 

efter utsatthet för våld och/eller sexuella övergrepp.

FoUI-942272 

Följa rörelsemönster vid Parkinsons sjukdom, prototyp för ett första steg mot 

nära vård.Följa rörelsemönster med gyro vid Parkinsons sjukdom, prototyp för 

ett första steg mot nära vård. 

FoUI-942049 

Implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat KBT-baserat 

krishanterings-program via internet för personer som utvecklat psykisk ohälsa 

till följd av Coronapandemin eller andra kriser. 

FoUI-942171 
En molnbaserad nationell falldatabas inom klinisk patologi ett projekt som 

syftar till att etablera en utbildningsplattform för Sveriges patologilaboratorier. 

FoUI-941211 

Egen vårdbegäran inom ramen för standardiserad vårdförlopp (SVF) övre och 

nedre gastrointestinal kanal och förkorta väntetiden från symtom till 

diagnostik, genom samarbete med digitala vårdgivare samt information om 

möjlighet till egen vårdbegäran till befolkningen

FoUI-942249 

Logopediskt videomaterial för egenvård med ökad behandlingseffekt och 

patientflöde som mål. Vårt fokus inom ramen för detta projekt är att skapa 

videomaterial för behandling av uttalssvårigheter hos barn. 

FoUI-941081 

DIGIMÅL – en digital måltidstjänst för att öka patienternas måltidsupplevelse, 

effektivisera beställningar, samt öka nyttjandet av måltidsutbudet. Utveckla en 

digital tjänst som visuellt och sensoriskt presenterar måltidsutbudet.

FoUI-941722 

Videobesök inom den avancerade hemsjukvården. Ett sätt att arbeta proaktivt 

på patientens villkor. Målet är att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för 

vårdprofessionerna och bidra till en personcentrerad vård

FoUI-942091 

Mobil Mobilitetshubb - Försök med kombinerad mobilitet och tjänster för 

minskat bilresande Målet med projektet är att skapa en lösning som möjliggör 

att vi snabbt kan genomföra försök inom kombinerad mobilitet, på olika platser 

i regionen och därmed snabbt erhålla kunskap om resval går att påverka med 

olika tjänster och mobilitetslösningar

FoUI-942211 

FoUI-942211 Nytt arbetssätt med videobesök och lättillgänglig KBT-kurs som 

ett första steg vid psykisk ohälsa i primärvården, utvärdera de stora 

förändringar vi just nu genomför i arbetssättet med patienter med psykisk 

ohälsa. 
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FoUI-941915
 Magnetisk intraoperativ lokalisering av markerad lymfkörtelmetastas efter 

kemoterapi vid bröstcancer Kirurgins omfattning och skada begränsas.

FoUI-941696 
En ny typ av Intubationsledare ger möjlighet att snabbt lyckas med 

intubationen. Risken för komplikationer skulle därmed minska. 

FoUI-942100 

Södersjukhuset IVA-dagboken 2.0 - dämpa allvarliga effekter av PTSD/PICS 

efter intensivvård Ett etablerat sätt, både i Sverige och internationellt, för att 

motverka de negativa effekterna av intensivvård när patienten är nedsövd. Stor 

potential för innovation med ny typ av verktyg, till en början analogt, för att 

hjälpa patienter och närstående att bearbeta sina trauman.

FoUI-941760 

FoUI-941760 Augmented Reality för intrakraniell kirurgisk navigation Mer 

information till kirurgen om operationsområdets anatomi, inför och under 

operationen, minskar behovet av stora friläggningar av vävnader. Därmed 

minskas sårets storlek, blodförluster och tiden i operationssalen. Beträffande 

kirurgisk navigation arbetar vi med en ny och unik teknologi baserad på 

augmented reality (AR). Teknologin sammanfogar röntgenbilder och verkliga 

videobilder så att kirurgen kan se inuti patienten 

FoUI-942271 
Modern och patientsäker hantering av patientnära ultraljudsundersökningar 

på barn; Att utvärdera ett antal system via en innovations-upphandling

FoUI-941783 

WAIT-study (Waiting on AF Intervention Therapy- study) Intervention mot 

riskfaktorer för förmaksflimmer i väntan på invasiv behandling, en studie där 

man med digitala hjälpmedel (App) kan öka kunskapen om kopplingen mellan 

förmaksflimmer och kardiovaskulära riskfaktorer och livsstil.

FoUI-942243 

Utveckling av krisstödsmanual för barn utsatta för våld, övergrepp och annan 

traumatisk stress, att använda i behandling av barn som har traumareaktioner 

efter utsatthet för våld och/eller sexuella övergrepp.

FoUI-942272 

Följa rörelsemönster vid Parkinsons sjukdom, prototyp för ett första steg mot 

nära vård.Följa rörelsemönster med gyro vid Parkinsons sjukdom, prototyp för 

ett första steg mot nära vård. 

FoUI-942049 

Implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat KBT-baserat 

krishanterings-program via internet för personer som utvecklat psykisk ohälsa 

till följd av Coronapandemin eller andra kriser. 

FoUI-942171 
En molnbaserad nationell falldatabas inom klinisk patologi ett projekt som 

syftar till att etablera en utbildningsplattform för Sveriges patologilaboratorier. 

FoUI-941211 

Egen vårdbegäran inom ramen för standardiserad vårdförlopp (SVF) övre och 

nedre gastrointestinal kanal och förkorta väntetiden från symtom till 

diagnostik, genom samarbete med digitala vårdgivare samt information om 

möjlighet till egen vårdbegäran till befolkningen

FoUI-942249 

Logopediskt videomaterial för egenvård med ökad behandlingseffekt och 

patientflöde som mål. Vårt fokus inom ramen för detta projekt är att skapa 

videomaterial för behandling av uttalssvårigheter hos barn. 

FoUI-941081 

DIGIMÅL – en digital måltidstjänst för att öka patienternas måltidsupplevelse, 

effektivisera beställningar, samt öka nyttjandet av måltidsutbudet. Utveckla en 

digital tjänst som visuellt och sensoriskt presenterar måltidsutbudet.

FoUI-941722 

Videobesök inom den avancerade hemsjukvården. Ett sätt att arbeta proaktivt 

på patientens villkor. Målet är att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för 

vårdprofessionerna och bidra till en personcentrerad vård

FoUI-942091 

Mobil Mobilitetshubb - Försök med kombinerad mobilitet och tjänster för 

minskat bilresande Målet med projektet är att skapa en lösning som möjliggör 

att vi snabbt kan genomföra försök inom kombinerad mobilitet, på olika platser 

i regionen och därmed snabbt erhålla kunskap om resval går att påverka med 

olika tjänster och mobilitetslösningar

FoUI-942211 

FoUI-942211 Nytt arbetssätt med videobesök och lättillgänglig KBT-kurs som 

ett första steg vid psykisk ohälsa i primärvården, utvärdera de stora 

förändringar vi just nu genomför i arbetssättet med patienter med psykisk 

ohälsa. 

2021: Nya ansökningar period 1 

FoUI-941079

Hur man identifierar risk för Diabetes typ 2 hos Folktandvården Region 

Stockholm genom riskbedömning och ett selekterande Point of caretest. Målet 

är att under 2021 uppnå målet i vår powerberäkning. Insamlingsarbetet 

innebär även att vi kommer att börja undersöka materialet med utgångspunkt 

från olika assays där intressanta biomarkörer kan kartläggas i samarbete med 

Odontologiska institutionen Karolinska Institutet. 

FoUI-940991 

Noninvasiv skattning av intrakraniellt tryck.Under 2021 ska patientklientelet 

breddas till att inkludera även intensivvårdade covid-19- patienter och 

kontexten breddas både prehospitalt och på sjukhus. 

FoUI-942275 

Transperienala prostatabiopsier i öppenvård, ett sätt att minska risken för 

farliga och kostsamma komplikationer. Under pandemin accelererade projektet 

och beslutade på prostata-cancercentrum att i möjligaste mån erbjuda våra 

patienter den nya metoden för transperineal prostatabiopsering. 

FoUI-942210 

Södertäljes modell för personcentrerad vård med stöd av teknik. Vård i 

hemmet för patienter med hjärtsvikt Syftet är att fortsätta testa och utvärdera 

en informations- och kommunikationsplattform för hemmonitorering av 

patienter med hjärtsvikt och andra patientgrupper med flera kroniska 

sjukdomar. 

FoUI-942276 

Akademiskt specialistcentrum Stockholms läns sjukvårdsområde 

Användardriven utveckling av appen Alltid öppet – smarta erbjudanden ger 

ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdomn, Digital uppföljning 

vid reumatisk sjukdom och Digital uppföljning vid diabetes mellitus. Under 

hela 2021 planerar vi att införa flerpartsvideosamtal på alla enheter inom 

Akademiskt specialistcentrum.

FoUI-940906 

Ny metodik för att identifiera leverskada hos patienter med diabetes Projektet 

har trots förseningar pga ffa COVID-19 startat inkludera patienter under 

hösten 2020. Vi kommer under 2021 att gå in i en intensiv fas med 

patientrekrytering.

FoUI-942127 

Utveckling av ett smart kommunikationsverktyg för patientens digifysiska resa 

inom specialistvården – fortsättning Under 2021 kommer fokus för projektet 

ligga på att slutföra den påbörjade utvecklingen med tidboksintegration och 

vårdinitierade kontakter.

FoUI-942047 

Internetförmedlad Magtarmskola för barn och ungdomar med funktionella 

buksmärtor Under 2021 planeras för expansion av projektet,aktiviteter; Vi 

fortsätter med en klinisk Magtarmskola på Specialist-mottagning Barn och 

unga. 

FoUI-942191 

Södersjukhuset Projektet "Viktig", att omhänderta feta gravida kvinnor Den 

kliniska delen av projektet ”Viktig” att inleds från januari 2021. Ett protokoll, 

skräddarsytt för just denna patientgrupp, har skapats av ansvariga obstetriker, 

anestesiologer, invärtes medicinare samt neonatologer i ett nära samarbete. 

2021: fortsättningsansökningar period 1
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FoUI-940897 

Röstterapi-appen 2021 Intensifiera dialogen med klinikledning, DS Innovation 

och E-hälsa i kring har vi kan permanenta lösningen med appen i röstterapi 

samt få nedtecknat hur appen ska ägas, förvaltas, finansieras och spridas

FoUI-942219 

Förbättra patientsäkerheten i den kirurgiska utbildningsprocessen med 

mobilappen SIMPL Implementering för att börja datainsamlingen har 

genomförts på alla de sjukhus som ingår i pilotprojektet. 

2021 Implementeringsansökningar period 1
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FoUI-961557 

Utvärdering av STAAR - en ny digital helhetslösning för evidensbaserad 

rehabilitering på distans vid stroke och transitorisk ischemisk attack och testa 

hur en mjukvarubaserad telehälsotjänst med gränssnitt för patient och 

fysioterapeut kan svara mot identifierade behov av rehabilitering på distans i 

hemmiljö vid stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA). 

FoUI-961480 

Utveckling, implementering och utvärdering av en digital preventiv insats för 

unga vars vårdnadshavare har substansbruksproblem. Detta uppnås genom att 

utveckla, implementera och utvärdera ett digitalt semiautomatiskt 

egenvårdsstöd för 15-19-åringar via mobil/dator

FoUI-961477 

Utvärdering av Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som tidig 

behandling efter trauma, att undersöka huruvida det går att minska graden av 

traumarelaterade symptom med hjälp av en kort internet-förmedla 

KBTintervention (I-KBT) när den ges i primärvården

FoUI-961477 

Utvärdering av Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som tidig 

behandling efter trauma, att undersöka huruvida det går att minska graden av 

traumarelaterade symptom med hjälp av en kort internet-förmedla 

KBTintervention (I-KBT) när den ges i primärvården

FoUI-960956 

Implementering av en nyskapande digifysisk vårdkedja för systematisk och 

effektiv screening av familjär hyperkolesterolemi bland högriskgruppen yngre 

patienter med hjärtinfarkt 

FoUI-960236 
Liggande förflyttning av sängbunden patient med svävarteknik, test om det ger 

minskad smärta för patienten och bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen

FoUI-960959 
Med veckovis skattning följa och aktivt arbeta med en personalgrupp och dess 

påverkansfaktorer för att bevara gruppens stridsvärde över tid. 

FoUI-960578 
Detta pilotprojekt kommer generera hypoteser kring hur vårdhunden har 

effekt på patienter inom barn och ungdomspsykiatriska öppenvården. 

FoUI-960564 

Kunskapsspridande om kvinnohälsa och -sjukvård på sociala medier Att på 

sociala medier representera vetenskapligt grundad och klinisk relevant 

information om kvinnohälsa och kvinnosjukvård, och därmed stärka tilliten till 

befintlig sjukvård.

FoUI-960855 

Väck sömnen till liv - Hållbar implementering av sömnbefrämjande åtgärder för 

patienter inneliggande på sjukhus. Syftet med ovanstående innovation är att 

öka vårdpersonalens kunskaper om sömn, konsekvenser av bristande 

sömnkvalitet samt öka kunskapen om sömnbefrämjande åtgärder 

FoUI-960545 

FoUI-960545 Förbättrade möjligheter för psykiatrin att hjälpa psykiatriska 

patienter som lider av ensamhet: Utveckling av en ny webbaserad insats och 

öka kunskapen om ensamhet, därigenom förbättrar patienternas fysiska och 

psykiska hälsa, frigöra psykiatrins resurser
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FoUI-960989 
Bemötandeverktyg Normkritiskt verktyg för att förbättra mötet mellan patient 

och vårdpersonal - utveckling av ett icke-kliniskt träningskoncept. 

FoUI-961651 

Djurmaskinen- interaktiv realtidsinformation anpassad för barn, för att kunna 

följa sin process på barnakuten Vi vill nu förfina, implementera och färdigställa 

"Djurmaskinen". 

FoUI-961237

 Införande på Danderyds sjukhus av 3dimensionella Datortomografibilder 

kliniskt, en Implementeringsansökan Projektet är ett införande i klinik av 

tredimensionella modeller av luftvägar för att göra individanpassade 

trakealkanyler men metoden har breda tillämpningar inom ortopedi, kirurgi 

och medicin. 

FoUI-961764 

Minskad oro och ökad transparens på Sös Akuten – implementering av 

innovationen ”A Better A&E” från NHS England Färdigställande, 

implementering och spridning av mer djupgående information genom filmer.

 FoUI-961127 

Implementering av eRehab - internetbaserad kognitiv rehabilitering för 

personer med olika medicinska tillstånd, exempelvis covid - 19. Färdigställa 

eRehab så att det är klart för användning + förberedelse inför utbildning – 

FoUI-961573 

Digital blodprovtagningstavla inom barnsjukvård – en innovation för att 

säkerställa patientsäkerhet Vårdpersonalen får ett nytt verktyg som de kan 

använda för att förnya och öka sin kunskap om blodprovstagning. 

2021 Implementeringsansökningar period 2

FoUI-961926 

VR-behandling för social ångest och emotionell färdighetsträning hos 

ungdomar och barn. Fortsatt implementering av metoden i arbetet på alla 

PRIMA barnmottagningar

FoUI-960536 
KAMER2A - En AI-baserad tjänst för bedömning av återfallsrisk efter operation 

av meningiom Tjänsten erbjuds från patologverksamhet och riktar

FoUI-960073 

Digitalt verktyg för realtidsuppföljning av psykologisk behandling och 

implementering av nytt arbetssätt. Verktyget implementeras i klinisk praktik. 

Utökad funktionalitet kan tillfogas verktyget utifrån feedback från användarna. 

FoUI-961364 

Utveckling och implementering av en ny kommunikations-plattform för 

patienter, närstående och vårdpersonal inom ASIH Projekt kommer fortgå 

under hela 2021 för att vidareutveckla och implementera framtaget koncept

FoUI-961667 

Digitala medarbetare effektiviserar vården Arbete med process (epikriser, 

analysera information samt vid behov skicka en påminnelse till ansvarig läkare 

för tillägg.) Även breddinföra roboten över sjukhusets avdelningar och 

mottagningar. 

2021: fortsättningsansökningar period 2
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20191089
Säkrare hjärntumöroperationer med standardiserad intraoperativ 

ultraljudsteknik 

20191090

Må bättre efter cancerkirurgi. Implementering av digital patientrapporterad 

data i standardvård genom att under pågående cancerbehandling dagligen 

rapportera symtom via en mobilapp till sin kontaktsjuksköterska. 

20191103

Södertäljes modell för personcentrerad vård med stöd av teknik. Vård i 

hemmet för patienter med hjärtsvikt Syftet är att genomföra ett pilottest med 

patienter med hjärtsvikt för att testa och utvärdera en informations- och 

kommunikationsplattform för distansdiagnostik. 

20191113

 Dubblerad livskvalitet och halverade akutbesök för de mest sjuka personerna i 

Västerort med digital hemsjukvårdssköterska och teamrond Ett projekt för de 

sköra multisjuka äldre som är inskrivna i hemsjukvården - som är för friska för 

omsorgsboende men för sjuka för vårdcentralen

20191120

Ny metodik för att identifiera leverskada hos patienter med diabetes. I spåren 

av den kraftigt växande förekomsten av fetma och typ 2 diabetes ökar även en 

vanlig leversjukdom – fettlever.

20191122

 Spolstol för ögonspolning på ögonakuten Projektet avser att ta fram en stol för 

ögonspolning på ögonakuten S:t Eriks ögonsjukhus som i ett senare skeda kan 

spridas inom regionen och därefter till ytterligare aktörer. 

20191130

Digitalisering och automatisering av manuella processer för resultat- och 

datahantering inom laborativ andrologi. Målet med det aktuella projektet är att 

utveckla ett digitalt system med syftet att möjliggöra en process för 

färdigställande av rapporter från mikroskop med koppling till journalsystem 

20191131

 Underlätta implementering av evidensbaserad psykologisk behandling för post-

traumatiskt stressyndrom inom sjukvården genom ett digitalt stöd. Syftet med 

projektet är att utveckla och utvärdera ett digitalt stöd som integrerar 

självhjälp via internet med ’face to face’ KBT. 

20191146

 Digitalt assisterad självreflektion som stöder beteendeaktivering för äldre män 

med depression och ångest. Projektet kommer att utforma en mobilapp för 

målgruppen och använda SLSO:s befintliga plattform Hemuppgiften. 

191154

 Personcentrerad kronikervård med digitalt stöd Projektets målsättning är att 

utvärdera ett digitalt vårdprocesstöd för att införa personcentrerade 

vårdprocesser för patienter och vårdpersonal.

20191156

 Viktig – Specialistmottagning Målet med ”Viktig projektet” är att skapa en 

specialistmottagning (Viktig mottagningen) på Södersjukhuset för kvinnor med 

BMI>35 i tidig graviditet

20191160

App för träning för personer med rörelsenedsättning – ”Work It Out Your Way - 

 WOW” Med en träningsapp som är anpassad efter målgruppen personer med 

rörelsenedsättning som är tydlig och enkel att använda kan hälso- och 

sjukvården arbeta tillsammans med patienten. 

20191165

20191165 Användardriven utveckling av appen Alltid öppet, smarta 

erbjudanden ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom 

Appen Alltid öppet när den är fullt utvecklad kommer att kunna möta behov 

som finns. Nästan helt avgörande steg är att iterativt koppla ihop 

funktionaliteter i appen så att maximal patientnytta uppnås i nära samarbete 

med användare, såväl patienter som medarbetare i hälso- och sjukvården. 

2191166
SLSO/PRIMA PRIMA 360, Virtual Reality behandling för social ångest hos 

ungdomar P

20191168

 Södertälje sjukhus Pilottest av 3D-kartläggning och visualisering av personals 

arbetssätt i ett operationsrum. Projekt är att testa och utvärdera en digital 

metod för åskådliggörande och kartläggning av arbetssätt och rörelsemönster i 

ett operationsrum.

2020: Nya ansökningar period 1 
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20191086

 Fortsatt strukturerat omhändertagande av patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) utifrån patienternas behov med hjälp av digital 

monitorering på distans.

20191101
 Projekt sällanläkemedel.Befintliga sällanläkemedelsförråd kommer att 

användas och dokumenteras enligt angivna parametrar.

20191106
Röstterapi-appen Projektet syftar till att fortsätta med utvecklingen av en 

tränings-app som ska hjälpa patienter med röststörningar

20191126
Digital tilläggsbehandling för psykisk ohälsa och beroende: Utveckling, 

implementering samt effektoch hälsoekonomisk utvärdering

191135

Modern vård för patienter med högt blodtryck med hjälp av digitala verktyg, 

ökad patientdelaktighet, kvalitet och horisontell prioritering Skapa en heldigital 

hantering av distanskontroller via nytt digitalt formulär och 

kommunikationsplattform 

20191140

Klinisk utvärdering av en Smartphone-baserad metod för diagnostik av hjärtats 

rytm för att upptäcka förmaksflimmer och förenkla uppföljning Utvärdering av 

metoden vid användning när patienterna görmätningar med en Smartphone i 

sin hemmiljö. 

20191145

Kan artificiell Intelligens (AI) förbättra diagnostiken vid äggstockstumörer? 

Målet är att använda artificiell intelligens (AI) för att förbättra triageringen av 

kvinnor med äggstockstumörer

20191147

Fortsättningsansökan E-hälsotjänst för egenvård av högt blodtryck. EgenVård 

är en generisk och anpassningsbar plattform som möjliggör smidig och 

patientsäker överföring till vården av patienters egengenererade mätvärden.

20191151

Förbättra patientsäkerheten i den kirurgiska utbildningsprocessen med 

mobilappen SIMPL. Introduktion av ett användbart, kvalitetssäkrat 

ochevidensbaserat verktyg i den kirurgiska utbildningsprocessen. 

20191161
Intensivvårdens utfall, ett visualiseringsprojekt En applikation som mäter 

vårdtid, komplikationer och mortalitet efter intensivvård för samtliga patienter.

2020: fortsättningsansökningar period 1
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20200100

Noninvasiv skattning av intrakraniellt tryck Förhöjt intrakraniell tryck (ICP) är 

en fruktad komplikation till hjärnskador och behandlas aggressivt inom 

neurointensivvården. Projektet ska utveckla ultraljudsmätning i kombination 

med noninvasiv skattning av ICP. Det kan i framtiden tillämpas på patienter 

med hjärnödem, patienter som intensivvårdas efter hjärtstopp. 

20200110
Kunskapsbank - en resurs för personal och patienter vid utskrivning från 

slutenvården Syftet är att skapa en produkt som ger ökad trygghet och säkerhet

20200114

Identifiera risk för diabetes typ 2 hos Folktandvården Region Stockholm genom 

riskbedömning och ett selekterande Point of caretest Lovande resultat har 

visats med ett innovativt snabbtest på salivprov.

20200120

Förbättrad triageprecision med patientnära mätning av biomarkörer i blod vid 

misstänkt stroke Trombolys och behandling för andra stroke liknande tillstånd 

kan ges på närmaste akutsjukhus. Korrekt och snabb prehospital identifiering.

20200146

Utveckling av ett smart kommunikationsverktyg för patientens digifysiska resa 

i specialistvården Detta projekt syftar till att utveckla ett digitalt 

kommunikationsverktyg för att underlätta patientens interaktion med 

specialistvården. 

20200152
 Internetbaserad rehabilitering för personer med kognitiv svikt, som 

komplement till sedvanligt arbetssätt för neuroteam i primärvården. 

20200172

 KAMER2A - En AI-baserad tjänst för bedömning av återfallsrisk efter 

operation av meningiom. Diagnos och gradering utförs med ljusmikroskopi och 

baseras på kriterier fastställda av WHO. 

20200214

 KOL - proaktiv vård för de svårast sjuka. Det gemensamma hos dessa patienter 

är grav KOL, social utsatthet, ångesttillstånd och få kontakter med 

primärvården. Projektet vill genom ett proaktivt arbete förbättra för dessa svårt 

sjuka och vårdkonsumerande patienter. 

20200215

20200215 Digital Hemsjukvård - utveckling och test av ny 

kommunikationsplattform för patienter, närstående och vårdpersonal inom 

ASIH Målet är att ta fram och testa hur en kommunikations-plattform med 

gränssnitt för patient och vårdpersonal kan svara mot identifierade behov inom 

ASIH. 

20200259

Digitala medarbetare effektiviserar vården. Projektet har som mål att etablera 

både metodik, samarbetsmodell, etiska och juridiska riktlinjer och RPA-

plattform, samt att genomföra ett antal verksamhetspiloter Resultatet av 

projektet blir att vårdens medarbetare slipper ett stort antal, 

ickevärdeadderande, repetitiva arbetsuppgifter.

20200265

20200265 Viritual reality - en röststyrd, interaktiv utbildningsmiljö för att 

träna konflikthantering på akutsjukhus Syftet med detta projekt är att utveckla 

ett träningsscenario i sjukhusmiljö, samt genomföra en pilot med 20 

vårdpersonal inom akutsjukvård för att testa och utvärdera en teknik för 

träning i hot och våldssituationer. 

20200280

Elektroniskt hantering av samtycke Behovet av att digitalisera hanteringen av 

samtycken är stort, både för att minska ett antal manuella uppgifter för 

medarbetaren. Ett exempel är när en patient skall lämna samtycke till att 

vården får lagra vävnadsprover, där personalen idag skriver ut ett 

pappersformulär. Applikationen för elektronisk hantering av samtycke skall 

utvecklas på den mobila plattformen Alltid öppet, framtagen. 

20200291

Validering och implementering av en prediktiv analysmodell för att reducera 

återinläggningar på sjukhus vid komplex kronisk sjukdom Det är att 

implementera en artificiell intelligenslösning (AI) som kan förutse icke-

planerade återinläggningar på sjukhus hos patienter med komplex 

multisjuklighet. Modellen är relevant och pragmatisk och bygger på behov 

identifierat av klinisk personal för att förbättra behandling av patienter med 

multisjuklighet. 
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20200030

Utveckling av vaginalprobsstickkanal för mikrovågsbehandling av myom 

Preliminära resultat visar att patienterna som behandlats vaginalt mår mycket 

bra och är nöjda med behandlingen. Nu planeras att ytterligare förfina 

stickkanalen och ev utveckla den för andra ultraljudsapparater samt att 

utvärdera den på fler patienter och sprida metoden

200062

0200062 Utveckling av en biobank för kapselbaserad intestinal mikrobiota 

inokulation för behandling av återkommande Clostridium difficile orsakad 

tarminfektion Vårt mål är att etablera en facesbiobank och en kapselbaserad 

behandlingsmetod mot bakterien Clostridioides difficile som orsakar en 

svårbehandlad tarminfektion så att rekommendationer som finns kan 

implementeras kostnadseffektivt och smidigt. 

20200083

Digital blodprovstagningstavla inom Barnsjukvård - en innovation för att 

säkerställa patientsäkerhet Inom vården utsätter vi dagligen barn för 

situationer som skapar oro. För att minska onödigt lidande för barnet, där 

långsiktiga negativa upplevelser kan bli en följd, behöver vården arbeta för att 

ständigt utveckla nya innovativa produkter som ett stöd i vårdandet. Syftet 

med detta projekt är att vidareutveckla den digitala blodprovtagningstavla som 

påbörjats och som bidrar till bättre vårdkvalitet och ökat välbefinnande hos 

barnen

20200112

Implementering och hälsoekonomisk utvärdering av ett digitalt verktyg för 

egenvård av astma med uppkoppling till primärvården. Projektet syftar till att 

implementera och utvärdera hur ett digitalt egenvårdsverktyg inom 

primärvården kan resultera i både minskade vårdkostnader och en bättre 

patienthälsa. Efter studien ska de hälsoekonomiska effekterna av det digitala 

egenvårdsverktyget utvärderas och presenteras. 

20200118

Djurmaskinen - interaktiv realtidsinformation anpassad för barn, för att följa 

när det är deras tur. Tidigare framtagen broschyr har utvärderats genom att 

300 enkäter delats ut till föräldrar/ungdomar som besökt akutmottagningen, 

resultatet visar på hög tillfredsställelse med denna typ av information. 

Projektet har väckt stort intresse och materialet har delats med sjukhus och 

närakuter i Stockholm. 

20200124

Hudbiopsi för beräkning av nervfibertäthet inom klinisk verksamhet - en ny 

klinisk metod för bedömning av fintrådsneuropati. Möjligheten att kunna 

bedöma tunna nervfibrer med hudbiopsier medför att remitterande läkare kan 

styra den fortsatta utredningen samt vara av vikt inför eventuell behandling. 

Metoden är av nytta för många patienter som utreds på neurologiska kliniker 

där man inte kunnat fastställa orsaken till patientens symptom. 

20200157

Utvärdering av Unikt behandlingsstöd i app-form för personer med 

stressrelaterad ohälsa att användas i specialistrehabilitering. Under 2020 

kommer e-hälsoappen att implementeras i vår dagliga verksamhet, i 

rehabilitering inom vårdvalet. Utvärdering av effekt och patientupplevelse av 

implementerad app planeras samt att mätas i kvantitativa och kvalitativa data

20200160

Ett normkreativt verktyg för en jämlik vårdupplevelse Verktyget som utvecklas 

av SÖS Innovation, testas och utvärderas i nära samarbete med verksamheten 

och de sammanhang de skall användas i. En testpilot planeras som bygger 

vidare på tidigare förstudien. Insikterna omvandlas till ett lättförståeligt och 

användbart verktygskit som har potential att spridas till andra avdelningar och 

vårdinrättningar.

20200261

Minskad oro och ökad transparens på Sös Akuten - vidareutveckling av 

innovationen "A Better A&E" från NHS England Utifrån tidigare analysarbete 

som genomförts av patientupplevelsen har kritiska moment har identifierats 

såsom; vikten av att patienter förstår akutens uppdrag och att patienterna 

förstår sin process. 

20200275

Testbädd för att öka implementationstakten av automation inom våren 

Undersökning om en testbädd med vårdrelaterade utmaningar kan 

tillgängliggöras för externa robotik- och automationsutvecklare. Utmaningarna 

är resurskrävande i form av vårdpersonalresurser och möta kraven på att vara 

repetitiva, smutsiga, tråkiga eller farliga, och automatiserade lösningar skulle 

kunna komplettera dagens personal för att frigöra arbetskraft och förbättra 

arbetsmiljön. Exempel kan vara omvårdnadsuppgifter som patientnära städ 

och desinfektion, förflyttning av sängar samt annan logistik i samband med 

omvårdnad
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20200160

Ett normkreativt verktyg för en jämlik vårdupplevelse Verktyget som utvecklas 

av SÖS Innovation, testas och utvärderas i nära samarbete med verksamheten 

och de sammanhang de skall användas i. En testpilot planeras som bygger 

vidare på tidigare förstudien. Insikterna omvandlas till ett lättförståeligt och 

användbart verktygskit som har potential att spridas till andra avdelningar och 

vårdinrättningar.

20200261

Minskad oro och ökad transparens på Sös Akuten - vidareutveckling av 

innovationen "A Better A&E" från NHS England Utifrån tidigare analysarbete 

som genomförts av patientupplevelsen har kritiska moment har identifierats 

såsom; vikten av att patienter förstår akutens uppdrag och att patienterna 

förstår sin process. 

20200275

Testbädd för att öka implementationstakten av automation inom våren 

Undersökning om en testbädd med vårdrelaterade utmaningar kan 

tillgängliggöras för externa robotik- och automationsutvecklare. Utmaningarna 

är resurskrävande i form av vårdpersonalresurser och möta kraven på att vara 

repetitiva, smutsiga, tråkiga eller farliga, och automatiserade lösningar skulle 

kunna komplettera dagens personal för att frigöra arbetskraft och förbättra 

arbetsmiljön. Exempel kan vara omvårdnadsuppgifter som patientnära städ 

och desinfektion, förflyttning av sängar samt annan logistik i samband med 

omvårdnad

20200298

Implementering av Smart Training Platform (STP) STP har sedan starten 

snabbt kommit ut i användning. Tidigt användes simulatorn vid teamträning på 

vårdavdelning. Simulatorn har sedan använts på kardiologavdelning, 

ortopedavdelning, operationsavdelning, IVA, dagvård, preoch postop, 

fastighetssektion för lokalplanering, klinisk driftsättning för orientering i nya 

lokaler samt i försvarsmakten för traumaövningar. 

20200308

20200308 Utveckling av artificiell intelligens för exakt lokalisation av prostata i 

magnetkameraundersökningar, inför riktad diagnostisk biopsiprovtagning 

Projektet fortlöper tekniskt sett enligt plan. Planen är att med hjälp av artificiell 

intelligens (AI) träna en djupinlärnings-algoritm att automatiskt utlinjera 

prostatavolymen från magnetkamerabilder inför riktade fusionsbiopsier av 

prostata, vilket skulle innebära stor tidsbesparing för radiologerna. 

20180967
Utveckling av AI för exakt lokalisation av prostata i magnetkamera-

undersökningar, inför riktad diagnostisk biopsiprovtagning.

20180978 Grunddukningsbricka för operationsinstrument

20181008
Hemsjukhusvård – Platsoberoende sjukhusvård med ändamålsenlig 

monitorering på distans

20181072
Förbättra patientsäkerheten i den kirurgiska utbildningsprocessen med 

mobilappen SIMPL

20181065
App ör att följa våra patienters återhämtning när de kommit hem efter att ha 

genomgått lungkirurgi.

20181004
Träning som medicin under cancerbehandling – implementering av innovativ 

teknologi

20181019
 Moderniserat arbetssätt för att ta hand om patienter med hypertoni, med ökad 

patientdelaktighet, högre kvalitet och stärkt horisontell prioritering 

20181043
Strukturerat omhändertagande av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom 

(IBD)utifrån patienternas behov med hjälp av digital monitorering på distans.

20181055
Normkritiskt verktyg för att förbättra mötet patient/vårdpersonal - utveckling 

av interaktivt icke-kliniskt träningskoncept

20180983
Gamebased learning and Artificial Intelligence for improved diagnosis in 

Ovarian Tumors
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20180957
Röstterapiappen; träningsapp för patienter med funktionella och funktionellt 

organiska röststörningar att utföra röstövningar hemma i samband med

20181031
Roboten Pepper som stöd för barn, föräldrar och vårdpersonal vid medicinska 

procedurer

20181034 Utveckling av vaginalprobsstickkanal för mikrovågsbehandling av myom

20181049 SmartHeart – Smartphone fotoplethysmogram realtidsinsamling och analys

20181016
Min operation - Aktivering av patienter inför under och efter en ortopedisk 

operation

20181075 Digital patientprocess - för bättre hälsa med kronisk sjukdom

20181026
Hemmätning och utveckling av digifysisk vårdmodell för personer med 

Diabetes Typ2 i primärvården

20181044 Digitalt signeringsstöd vid läkemedelsadministrering inom omsorgen

20180972
MIN KOD är till för tonåringar/unga vuxna med cancer och att förstå hur vi kan 

förbättra deras självupplevda utfall och förmåga till ökad compliance.

20181058
Screeningprogram med nya borstmetoder för detektion av HPV respektive 

cellförändringar för att förhindra uppkomst och tidigt diagnosticera oral cancer.

20181071
Prehospital stroketriagering - för behandling och förbättrat utfall för 

strokedrabbade i hela Stockholms läns landsting 

20180961
Tyresömodellen, ett tvärprofessionellt omhändertagande för patienter med 

hypertoni

20181059 Modell för implementering av fysisk aktivitet i psykiatrisk vård

20181070 Interdisciplinärt team för bedömning och behandling av barn med ätsvårigheter

20181035 Vi kan lösa Sveriges brist på mammografikompetenta radiologer

2019: fortsättningsansökningar period 1

20190013
Utveckling av system för patientspårning för bättre realtidsinformation för 

hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation vid stor olycka eller katastrof 

20190021 Robotassisterad ryggkirurgi 

20190036
Användning av artificiell intelligens för att ta fram evidensbaserade underlag till 

kunskapsstöd om läkemedel 

20190037
Hudbiopsi för beräkning av nervfibertäthet inom klinisk verksamhet – en ny 

klinisk metod för bedömning av fintrådsneuropati 

20190085  Djurmaskinen 

20190107
 IACTA-app:en – ett interaktivt sätt att möjliggöra yngre barns (3–5 år) 

delaktighet i vårdsituationer 

20190143  Intensivvårdens utfall, ett visualiseringsprojekt 

20190144  Nytt arbetssätt för hantering av sällanläkemedel på Danderyds sjukhus 

20190164
Tvärprofessionellt omhändertagande av patienter med matematiska 

inlärningssvårigheter av oklar etiologi 

20190177
Digital tilläggsbehandling för psykisk ohälsa och beroende: Utveckling, 

implementering samt effekt- och hälsoekonomisk utvärdering 

20190185
Digital blodprovtagningstavla inom barnsjukvård – en innovation för att 

säkerställa patientsäkerhet 

20190198
Förbättrad process för patienter på uppvakningsavdelningen genom 

processimulering 

20190243
Ökad livskvalitet i livets slutskede med mobilt ultraljud inom Avancerad 

sjukvård i hemmet (ASiH) 

20190247 Ny fixeringsmetod för operationspreparat inom patologin

20190264 Bättre intensivvård med lungultraljud för sjuksköterskor 

20190267
Samplanering av vårdbesök inom S:t Eriks Ögonsjukhus och ögonmottagningar 

inom vårdval 

20190268
Klinisk utvärdering av en Smartphone-baserad metod för diagnostik av hjärtats 

rytm för att upptäcka förmaksflimmer och förenkla uppföljning 

20190269 Minska smittspridning genom automation av patientnära städ 

20190280  EHBOb E-Hälsa Barn Obesitas 

20190281
Ökad transparens och patientdelaktighet genom utvärdering och utveckling av 

konceptet “A better A&E” - ett framgångsrikt exempel från NHS England 

20190283
Feber efter tropikresa – en modell för detaljerad infektionsanamnes via 

algoritmbaserat frågeformulär 

20190292
Utveckling av en biobank för kapselbaserad intestinal mikrobiota inokulation 

för behandling av återkommande Clostridium difficile orsakad tarminfektion 

20190295
 Implementering och hälsoekonomisk utvärdering av ett digitalt verktyg för 

egenvård av astma med uppkoppling till primärvården 

20190301
Ett tredimensionellt bedömningsstöd för vård och behandling av diabetessår 

vid medicinsk fotvård 

20190317 Sjukhusguiden – tillgänglig vägledning på sjukhus för patienter och personal 
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20190268
Klinisk utvärdering av en Smartphone-baserad metod för diagnostik av hjärtats 

rytm för att upptäcka förmaksflimmer och förenkla uppföljning 

20190269 Minska smittspridning genom automation av patientnära städ 

20190280  EHBOb E-Hälsa Barn Obesitas 

20190281
Ökad transparens och patientdelaktighet genom utvärdering och utveckling av 

konceptet “A better A&E” - ett framgångsrikt exempel från NHS England 

20190283
Feber efter tropikresa – en modell för detaljerad infektionsanamnes via 

algoritmbaserat frågeformulär 

20190292
Utveckling av en biobank för kapselbaserad intestinal mikrobiota inokulation 

för behandling av återkommande Clostridium difficile orsakad tarminfektion 

20190295
 Implementering och hälsoekonomisk utvärdering av ett digitalt verktyg för 

egenvård av astma med uppkoppling till primärvården 

20190301
Ett tredimensionellt bedömningsstöd för vård och behandling av diabetessår 

vid medicinsk fotvård 

20190317 Sjukhusguiden – tillgänglig vägledning på sjukhus för patienter och personal 

20170912
Utveckling av ett patientbehovsvärderingsinstrument för att optimera 

resurssättningen samt förbättra arbetsmiljön inom intensivvården 

20170920

Mitt Brännpunktssamtal - en ny metod för att förebygga fetma riktad till barn 

och deras föräldrar inom elevhälsans medicinska insats – test av 

genomförbarhet 

20170925
Uppföljning efter trauma - ett innovativt instrument för tidig prediktion av 

långtidssjukskrivning 

20170929 Digital patientprocess - för bättre hälsa med kronisk sjukdom 

20170931 Smarta kirurgiska instrument 

20170932 Kirurgisk navigation baserad på ”Augmented Reality” 

20170938
Kan högteknologisk Eye-tracking förbättra diagnostik vid långvarig svår 

medvetandestörning efter förvärvad hjärnskada. 

20170943
Prehospital stroketriagering – för snabbare behandling och förbättrat utfall för 

strokedrabbade i hela Stockholms läns landsting 

20170946 Vi kan lösa Sveriges brist på mammografikompetenta radiologer 

20170957

STELPA - Smart TEknik Lyfter PatientArbetet. Journalskikt på iPad möjliggör 

patientdelaktighet, strukturerad anamnestagning och minskad 

dubbeldokumentation

20170973
Blodgivar-app som lojalitetsverktyg för att säkerställa blodförsörjningen i 

Stockholms läns landstings sjukvård. 

20170977 Process mining inom sjukvård för att göra effektivare vårdprocesser 

20170981 Interdisciplinärt team för bedömning och behandling av barn med ätsvårigheter 

20170985
E-hälsotjänst för egenvård av högt blodtryck i en plattform som möjliggör 

Internet-of-Things

20170986 Digitalt signeringsstöd vid läkemedelsadministrering inom omsorgen 

20170988 Gipsappen 

20170995
ACTsmart – en eHälsolösning för psykologisk behandling av smärta och 

psykisk ohälsa i somatiken 

20170997 Dela EKG inom Akutsjukvården i Stockholm 

20171006
Ordinerad egenvård, digital hemmätning och textbaserad kommunikation för 

personer med kronisk sjukdom i primärvården 

20171009 Nytt koncept/modell för implementering av fysisk aktivitet i psykiatrisk vård. 

20171014 PVC-fri blodtransfusion på Karolinska Universitetssjukhuset 

20171017  Införa diagnostik via fusionsbiopsi på Capio S:t Görans sjukhus 

20171019
Unikt behandlingsstöd i app-form för personer med stressrelaterad ohälsa för 

specialistrehabilitering, öppenvård eller som självhjälpsmedel
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20170906
CE-märkning av innovativt program med kr ögonstyrning för okulomotorisk 

träning vid förvärvad hjärnskada. 

20170910
Utveckling och implementering av checklista för säker och personcentrerad 

endoskopi 

20170919 PMI mobil: en app för perioperativt utfall, produktion och kvalitet

20170941 Internetbaserad rehabilitering - en ny typ av hälsotjänst 

20170942
Införande av digitalt verktyg och effektiva arbetssätt inom smittspårning av 

sexuellt överförbara infektioner 

20170948 Ny webbutbildning - nutrition 

20170958
Gradering och validering av ARA (Automatisk ResursAnvisning), en 

automatiserad mjukvara som beräknar vårdbehov

20170965 Telemedicinskt stöd i autismutredningar 

20170972
Nyutveckling: 3D-scanning för att ta fram och kvalitetssäkra patientanpassade 

trakealkanyler 

20170983 Multidisciplinär riskuppföljning för optimerad återhämtning efter intensivvård 

20170984 Smart Training Platform 

20170992 Virtual reality vid behandling av ångest i primärvården 

20171004
Kollegial handledning med hjälp av MIambassadörer- Ett nytt sätt att 

kvalitetssäkra samtalsstilen, Motiverande samtal (MI) i primärvården 

2018: fortsättningsansökningar period 1

20180056
Klinisk utvärdering av tolkning av slätröntgenbilder med hjälp av artificiell 

intelligens (deep learning)

20180065 PROMIS - en ny modell för att mäta hälsooch sjukvård

20180075 Tolken i appen 

20180082
Utveckling av ledare för mikrovågsbehandling av muskelknutor i livmodern 

guidat med vaginalt ultraljud

20180094
”Övergångsrum”- en ny modell för anhörigstöd baserat på användning av 

teatertekniker som verktyg. 

20180143
Roboten Pepper som stöd för barn, föräldrar och vårdpersonal vid medicinska 

procedurer 

20180147 Masskadescenarioträning i Virtual Reality 

20180171
Digital applikation för patientmedverkan i smärthandläggning och framtida 

stordataanalys för beslutsstöd (Patient medverkan i digital smärthandläggning) 

20180175

Implementering av ett screeningprogram med två nya borstmetoder för 

detektion av HPV respektive cellförändringar i syfte att förhindra uppkomst 

och tidigt diagnosticera oral cancer

20180177

Röstterapi-appen; Utveckling av en träningsapp som hjälper patienter med 

funktionella och funktionellt organiska röststörningar att utföra röstövningar 

hemmavid i samband med röstterapi hos logoped 

20180179 Förutsättningar att skapa ett 3D visualiseringscentrum inom SLL-en förstudie. 

20180180
Digitalisering av träningstavla med målsättning och återkoppling på daglig 

fysisk träning, för patienter som vårdas på sjukhus 

20180183
Videobesök i primärvården – systematisk utveckling, införande, utvärdering 

och spridning 

20180185 Blockkedja för säker hantering och delning av hälsodata  

20180213 Identifiera uveala melanom med artificiella nätverk 

20180224
Min Ortopedoperation - digitalisering av inskrivning och förberedelser inför ny 

höft/knä/axel/led 

20180228 Nätverk Parkinson- en modell för nätverkssjukvården – en förstudie 

20180240
SmartHeart – Smartphone fotoplethysmogram realtidsinsamling och analys för 

att utesluta ischemisk hjärtsjukdom 

20180244
 Design, implementering och utvärdering av stöd med artificiell intelligens vid 

digital triagering inom primärvården 

20180253

Cognition Balance Sensory (Co-BaS-e) en innovativ testbädd* för utveckling av 

ny teknik och nya procedurer vid diagnostisering och behandling av tidig 

demenssjukdom. 

20180255
Utvärdera hur Hololens (Microsoft) ”augmented reality” teknik kan användas 

som stöd för undersökningar, analys och diagnostik av patologiska preparat 

20180265
Tyresömodellen, ett tvärproffessionellt omhändertagande för patienter med 

hypertoni
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20180228 Nätverk Parkinson- en modell för nätverkssjukvården – en förstudie 

20180240
SmartHeart – Smartphone fotoplethysmogram realtidsinsamling och analys för 

att utesluta ischemisk hjärtsjukdom 

20180244
 Design, implementering och utvärdering av stöd med artificiell intelligens vid 

digital triagering inom primärvården 

20180253

Cognition Balance Sensory (Co-BaS-e) en innovativ testbädd* för utveckling av 

ny teknik och nya procedurer vid diagnostisering och behandling av tidig 

demenssjukdom. 

20180255
Utvärdera hur Hololens (Microsoft) ”augmented reality” teknik kan användas 

som stöd för undersökningar, analys och diagnostik av patologiska preparat 

20180265
Tyresömodellen, ett tvärproffessionellt omhändertagande för patienter med 

hypertoni

20180028 Digital behandlingsöversikt

20180095 Preventivmedelsinformation genom applikation (app) i smartphone 

20180232
 Avancerad iordningsställandemodul för säkrare läkemedelshantering inom 

barnsjukvården 

20180241
Fortsatt utveckling av IT-systemstöd för att öka tillgängligheten gällande Sös 

nya måltidskoncept 

20180246
Appen-APP som stöd vid adjuvant eller palliativ ENdokrin behandling av 

bröstcancer 

20180252 Hospital At Home 
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