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1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 

eHealth Arena 20202548 

Stödmottagare Organisationsnummer 

Kalmar Science Park 556504-2859 

Redovisningsperiod fr.o.m t.o.m Lägesrapport nr. 

2019-08-01     2019-12-31 1 

Projektets startdatum  Projektets slutdatum 

2019-08-01 2022-11-30 

 

2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet  

Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod. Redo-

görelsen bör innehålla beskrivning av: 

- övergripande verksamhet 

- hur ni arbetat mot mål och delmål 

- eventuella avvikelser från projektbeslutet 

- eventuella ändringar 

- hur ni arbetat med horisontella kriterier 

- vilka processer som initierats 

- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.  

 

Övergripande verksamhet 
Perioden har präglats av uppstartsarbete med fokus på rekrytering och att få grundläggande 
strukturer på plats.  

 

Den 1/9 påbörjade projekt- och marknadskoordinatorn sin anställning och den 1/10 började 

projektledare och controller.  

 

Styrgruppen har haft ett konstituerande sammanträde under perioden. Den strategiska ar-

betsgruppen har sammanträtt vid två tillfällen. Gruppen har även utökats med representation 

från kommunerna Kalmar, Västervik och Högsby.  

 
Hur vi arbetat mot mål och delmål 
Under perioden har ett arbete påbörjats med att ta fram förändringslogiken för projektet som 

ska säkerställa att vi arbetar mot projektets mål och delmål. Arbetet med logiken kommer att 

intensifieras under kommande period och kommer även vara en central del i den interna del 

av uppstartskonferens som kommer att genomföras den 29/1. Se bilaga. 

 

Eventuella avvikelser från projektbeslutet 
Inget att rapportera 

Fö
re

n
kl

a
d

 lä
ge

sr
a

p
p

o
rt

 v
e

rs
io

n
 1

.1
 1

6
0

2
2

5
 



  

Sida 2(7) Tillväxtverket 
 

Eventuella ändringar 
Inga ändringar att rapportera 

 

Hur vi arbetat med horisontella kriterier 
Allt arbete som görs ska genomsyras av hållbarhetsperspektivet, både ur ett socialt, ekono-
miskt som ekologiskt perspektiv. Några exempel ges nedan.  

Projektet syftar bland annat till att bidra till visionen e-Hälsa 2025 som ska bidra till en mer 

god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständig-

het och delaktighet i samhällslivet. 

Genom att bidra till en verksamhetsutveckling baserad på digitala tjänster och produkter för-

väntas en ökad effektivitet som bidrar till de ekonomiska aspekterna.  

Genom att verka för att möjliggöra en ökad grad av hemsjukvård bidrar projektet även till de 

ekologiska aspekterna.  

 

Vilka processer har initierats? 
Rekrytering av medarbetare på Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet. 

Behovsinventering inom Region Kalmar län. 

 

Eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet 
Se under rubrik 9 nedan. 

 

 

3. Beskriv genomförda aktiviteter 

Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut. Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade 

delaktiviteter som genomförts under aktuell period.  

 
Akt. Delakt Aktivitetsbenämning Beskrivning 

☒ ☐ Initial period inklusive rekrytering Rekrytering avslutades i augusti 2019. 

Projektkoordinator började 2019-09-02, 
projektledare samt projektekonom 

började 2019-10-01. 

 

☒ ☐ Behovsinventering En dialog har påbörjats med en rad 

företag för att identifiera vilka hindren 

inom e-hälsobranschen är. Arbetet 

kommer att intensifieras under Q1 20. 

 

Planering för behovsinventering hos 

Region Kalmar län har genomförts. 

 

Under perioden har även behovsinven-
tering för regionens innovationssluss 

påbörjats.  

 

☒ ☐ Implementeringsprocess Ej påbörjad 

 

☒ ☐ Beställarkompetens inköp & upp-

handling 

Planering för kompetenshöjande insat-

ser inom Region Kalmar län har genom-

förts. Dessa kommer att genomföras 
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samordnat med behovsinventeringen 

(se ovan) i en iterativ process. 

 

☒ ☐ E-hälsoaktiviteter Denna aktivitet är en huvudaktivitet 

med underaktiviteterna ”Mötesplatser” 
och ”inkubation”. 
 

☐ ☒ Mötesplatser E-hälsonätverket har träffats under ett 
tillfälle under perioden. 

 

Under perioden har också arbetet med 

projektets uppstartskonferens påbör-

jats och marknadsförts mot bland annat 

Region Kalmar län, kommuner, närings-

liv och akademi.  

 

☐ ☒ Inkubation Ej påbörjad 

 

☒ ☐ Testbädd Denna aktivitet är en huvudaktivitet 

med underaktiviteterna ”Utvärdering 
testbädd” och ”Nätverkstestbädd”.  
 

☐ ☒ Utvärdering testbädd Dialog påbörjad inom framför allt den 
strategiska arbetsgruppen parallellt 

med en inventering av vad som finns 

att tillgå nationellt. Behovet i regionen 

är nästa steg.  

 

Översyn av innovationssluss samt om-

världsbevakning av testbäddsverksam-

het har påbörjats.  

 

☐ ☒ Nätverkstestbädd Kontakter för utbyte och samverkan har 

under perioden förmedlas mellan bola-
gen Accumbo och Cambio samt 

Accumbo och Telia.  

 

☒ ☐ Innovationsfacilitator/Expert-

rådgivare/Affärsutvecklare 

Upphandling av processtöd har genom-

förts under perioden. 

 

☒ ☐ Klusteruppbyggnad Allt arbete som görs syftar till att utgöra 

en grund för ett kluster. 

 

☒ ☐ Extern kommunikation och resultat-

spridning 

Projektledaren har under perioden haft 

möjlighet att presentera projektet och 

dess verksamhet för en rad olika kon-

stellationer:  

Basråd eHälsoinstitutet 

VIP IT Sydost 
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Regionledning 

Näringslivscheferna  

IT-nätverk 

Kalmar Science Parks styrelse 

Topp 30 Kalmar kommun 
Regiondagen Kalmar Län 

e-hälsonätverket 

 

Projektet har även presenterats för 

eHälsomyndigheten.   

 

När projektets personal var på plats 

skrevs en artikel på Kalmar Science 

Parks hemsida, som också delades i 

sociala medier och nyhetsbrev. Det 
skrevs även en artikel om projektet och 

projektledaren i lokaltidningen Barome-

tern OT, med en räckvidd på ca 95 000 

personer. 

 

Under perioden har upphandlingen för 

projektets hemsida påbörjats, vilken 

planeras att lanseras i slutet av april. I 

väntan på en egen hemsida för pro-
jektet har aktiviteter marknadsförts via 

Kalmar Science Parks hemsida. Sociala 

medier-konton har öppnats på  

Facebook och LinkedIn för att kunna 

sprida information om projektet och 

informera om kommande aktiviteter. 

Denna information sprids även genom 

Region Kalmar län, Kalmar Science Park 

och Linnéuniversitetets kanaler.  

 
När projektet startades fanns via Kal-

mar Science Park ett e-hälsonätverk 

med ca 40 personer som under pro-

jektperioden har utökats till 161 perso-

ner.  

 

☒ ☐ Utvärdering och lärande Under perioden har projektets följe-

forskare upphandlats. 

 

☒ ☐ Avslutsarbete Ej aktuellt för perioden. 
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4. Beskriv resultat och utfall under aktuell redovisningsperiod 

Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen 

mellan projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom. 

Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen i avsnitt 5. 

 

Projektet är i en uppstartsfas men vi har under perioden redan fått igång en interaktion mel-

lan bolag, stora som små inom branschen. Projektets bidrag har varit att mäkla kontaktuppgif-

ter mellan olika intressenter.  
Projektet har bidragit till att man identifierat områden som behöver komma på plats för att 

skapa den arena som är ett av delmålen.  

 

 

5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod 

Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i direkt i formuläret i Min ansökan. Formuläret för 

indikatorraportering i Min ansökan finns under rubriken ”Lägesrapport”. Utgå från ert beslut 

om stöd. 

  

Indikatorer Värde Kommentar 

Antal företag som får stöd 15 st.  

Antal företag som samarbetar 
med forskningsinstitutioner 

20 st.  

Antal organisationer som får 

stöd 

2 st. Kalmar Science Park 

Linnéuniversitetet 
 

 

6. Övriga utfall och/eller goda exempel  

Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som 

knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta 

kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags konkurrens-
kraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm. 

 

Bara av att projektet har startat har det skapats en ökad medvetenhet om e-hälsa som möj-

liggörare. Med det avses att bolag inom den digitala sektorn fått upp ögonen för området 

samtidigt som anställda inom vård och omsorg medvetandegjorts om digitaliseringens möjlig-

heter för verksamhetsutveckling. 

Att lösa analoga problem med digitala lösningar kopplat till faktiska behov är ett viktigt ut-

gångsläge som projektet kommer att arbeta vidare med. 

 

 

7. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)  

Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansiärens 

personal arbetat med periodens aktiviteter.  

 

Läs mer om medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats: 

 

Under perioden har personal vid Region Kalmar län arbetat med varumärket eHealth Arena 

och den grafiska profilen, arbete som bland annat innefattat: grafiskt koncept och logotypde-
sign, grafisk profil/visuell identitet, koncept-roll-up, powerpoint-mall och logotyporiginal. 

Regionens personal har även bidragit med stöd för den ekonomiska rapporteringen, inklusive 

mallar.  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/med-finansiering-fran-annan-an-eu.html
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Under perioden har det också skett ett informations- och förankringsarbete i regionens led-

ning och verksamheter, samt en översyn av innovationsslussen och omvärldsbevakning av 

testbäddsverksamhet.  

Tillsammans med personal från Linnéuniversitetet har upplägg och planering av kompetens-

höjande insatser påbörjats.  
 

 

8. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär  

Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa. 

 
Läs mer om kostnader av socialfondskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 

 

Ej aktuellt 

 

 

9. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet  

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet under aktuell redovisnings-

period och varför 

 

Projektledaren deltog i Tillväxtverkets aktivitet Innovationssynk i Stockholm den 26/9.  

Mötet resulterade bland annat i att ett samarbete har initierats mellan olika initiativ finansi-

erade med EU-medel.  

Den 3/12 träffades parter från Kalmar Science Park, Blue Science Park, Västerås Science Park 

och Compare. Mötet genomfördes i Stockholm och var det första och syftade framförallt till 

att identifiera områden där parterna kan dra nytta av varandra.  

Den 14/10 träffade projektledaren bolaget Joliv i Västerås för att få kunskap och kännedom 

om utmaningar för medelstora bolag inom branschen.  

Den 15-16/10 deltog projektledaren i SISP ERFA-konferens för att få kännedom om vilka av 
Sveriges inkubatorer arbetar inom e-hälsa och hur deras erbjudande ser ut. 

Den 5/11 deltog projektledaren på ett frukostmöte hos Välfärd & Hälsa i Västerås och senare 

under dagen genomfördes ett möte med SKR i Stockholm kopplat till en diskussion om Kalmar 

län som en ”Friregion”.  
Den 18/11 genomfördes ett möte med Telias ansvarig för e-hälsa. Telia arbetar intensivt med 

området hemmonitorering och vill komma i kontakt med bolag som kan ingå i deras nätverk. 

Telia ingår sedan tidigare i e-hälsonätverket som startade upp innan projektet. 

Den 3/12 deltog projektledare och projektkoordinator i eHälsomyndighetens konferens i 

Stockholm för att få en omvärldsbevakning om vad som görs på nationell nivå.  
Den 5/12 genomfördes ett möte med Cambio för att land annat diskutera hur Cambio och 

projektet kan dra nytta av varandra. 

Den 4/11 deltog projektansvarig på Linnéuniversitetet på ett seminarium om den transnat-

ionella komponenten och att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen. 

Den 5/11 deltog projektkoordinatorn på en projektträff med tema resultatkommunikation 

med fokus på hur man på ett effektivt sätt kan förmedla projektresultat och säkra projektets 

spårbarhet. 

 

 

  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/sarskilda-krav-for-vissa-typer-av-projekt.html
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10. Övriga kommentarer 

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksam-

mas 

 

Ej aktuellt 

 

 


