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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.

2020-01-01 2020-06-30 2

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 fortsatt präglats av uppstartsarbete.

Under januari månad har projektorganisationen vid Linnéuniversitetet kommit på plats. Under

våren har även en ny verksamhetsledare rekryterats för e-hälsoinstitutet som deltar aktivt i

såväl arbetet i den strategiska arbetsgruppen som i projektledningen.

Styrgruppen har haft tre ordinarie styrgruppsmöten under perioden. Den strategiska arbets-

gruppen har träffats en gång i månaden under perioden. Projektledningen, som består av

personer från Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet har träffats en gång i månaden och

har därutöver haft egna avstämningsmöten på veckobasis.

Hur vi arbetat mot mål och delmål
Samtliga personer som är involverade i projektet; styrgrupp, strategisk arbetsgrupp samt pro-

jektledning hade ett gemensamt arbetsmöte i januari med fokus på satsningens förändrings-
logik utifrån aktuellt nuläge och tänkt börläge. Övningen utmynnade i att ett antal kritiska

faktorer identifierades som behöver överbryggas för att uppnå tänkt börläge. Man enades

även om att det resultat man vill se från satsningen främst är fokuserat på; förflyttning av

vård, dela data samt prevention.
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Med utgångspunkt från ovanstående har arbetet med olika initiativ startats kopplade till de

olika aktivitetsbenämningar som framgår under rubrik 3.

Eventuella avvikelser från projektbeslutet
Inget att rapportera

Eventuella ändringar
Inget ändringar att rapportera

Hur vi arbetat med horisontella kriterier
I den tidigare lägesrapporten beskrevs hur projektet i allmänna ordalag bidrar till de horison-

tella kriterierna. Då med fokus på att området i sig starkt bidrar till exempelvis en mer jämlik

hälsa och minskade transporter kopplat till en ökad andel vård i hemmet. Dock behöver vi

arbeta mer fokuserat på hur hållbarhetsaspekterna kan användas som hävstång och med an-

ledning av det kommer ett arbetsmöte på temat att genomföras den 3 september.

Vilka processer har initierats?
Under perioden har ett arbete med projektets förändringslogik skett löpande. Arbetet har

framförallt varit fokuserat på att identifiera vilka kritiska faktorer som ligger i mellan nuläge
och tänkt börläge och vad tänk börläge ska vara. Arbetsprocessen har använts vid tre tillfällen

och fungerar väl och målsättningen är att fortsätta använda den processen vid de tillfällen då

det är tillämpbart.

Eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet
Se mer information 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 Ej aktuell för perioden.

☒ ☐ Behovsinventering Dialog med länets socialchefer har initi-

erats för att samla in faktiska behov hos

kommunerna. Samarbete med Kalmar

läns museum har inletts för att använda

deras metod ”Tidsresor” för att genom-

föra så kallade Framtidsresor inom

kommunal omsorg för att identifiera

behov avseende digitaliseringen av

kommunal vård och omsorg.

Region Kalmar län har identifierat be-
hov av kompetens avseende utförandet

av digitala vårdmöten: hur skapas tera-

peutisk allians via digitala verktyg, vilka

verktyg är lämpliga för olika patient-

grupper/vårdåtgärder etc.? I samband



Sida 3(10) Tillväxtverket

med införande av nya digitala mötes-

verktyg under 2020-21 behöver utvär-

dering och kunskapssammanställningar

inom området.

Då covid-19 pandemin har medfört

sämre tillgång för Linnéuniversitetet

projektmedarbetare till baspersonal

inom region och kommuner har även

sedan tidigare insamlade data, såsom

rapporter och intervjuer, använts för

att identifiera behov som framkommit

där.

☒ ☐ Implementeringsprocess I samverkan med Smärtkliniken i Väs-

tervik följer och deltar vi arbetet med

att implementera ett digitalt verktyg för

personer med svår smärtproblematik,

ACTSMart. Det är en beteendeterapeu-

tisk internetbehandling för personer
med långvarig smärta, tänkt att bjudas

via 1177. Implementeringsprocessen

visar på vikten av informatikkompetens

och erfarenhet av 1177 plattformen,

vilket inte varje enskilt företag kan för-

väntas ha.

☒ ☐ Beställarkompetens inköp & upp-

handling

Kompetenshöjande aktiviteter planeras

för både region och kommun, men den

planerade uppstarten i april har fått

skjutas på framtiden på grund av covid-

19 pandemin. Ny planerad start är i

november 2020. Att understryka är att

det är kompetens för att bli bättre be-

ställare inom området som är i fokus

och inte upphandlingstekniska frågor.

☒ ☐ E-hälsoaktiviteter Denna aktivitet är en huvudaktivitet

med underaktiviteterna ”Mötesplatser”

och ”inkubation”.

☐ ☒ Mötesplatser Projektets Uppstartskonferens genom-

fördes den 29:e januari. Konferensen

inleddes med en intern del på förmid-

dagen, där fokus var arbete med pro-
jektlogiken. Eftermiddagen var en öp-

pen konferens med föreläsningar och

nätvärkande. Totalt medverkade nästan

200 personer på Uppstartskonferensen
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och det var en bra spridning av delta-

gare från region, kommun, näringsliv

och akademi. Utvärderingen hade en

svarsfrekvens på 43% och en klar majo-

ritet tyckte att konferensen var ”mycket

bra”. Utvärderingen gav också värdefull

information om vilka områden pro-

jektets målgrupper vill se fokus på och

vilka ”pain points” de möter i arbetet

med e-hälsa.

Under februari genomfördes ett ar-

betsmöte med kommunrepresentanter,

region, näringsliv, akademi och pro-

jektet för att ringa in möjliga satsnings-

områden.

I juni genomfördes steg två till ovan där

fokus låg på hur vi kan arbeta vidare
med en av de fyra utpekade grupperna

”Barn och ungdomar med psykisk

ohälsa”.

I april startade projektets seminariese-

rie ”Livsviktiga Samtal”, en serie med

månatliga seminarium fokuserade på

digitalisering och e-hälsa. Under pro-

jektperioden har tre seminarier genom-

förts, samtliga digitala på grund av co-

ronaviruset, med sammanlagt ca 180

deltagare. Ämnen som behandlats har

varit:

· April: Digitala medarbetare

· Maj: Hur och varför digitaliserar

vi vården

· Juni: När vården kommer hem

Seminarierna har också spelats in och

finns tillgängliga ”on-demand” på hem-

sidan.

Under perioden har planering pågått

inför den internationella konferensen

ISHIMR, som i år utgår från Kalmar

(men sker online), och Vitalismässan i
Göteborg, med syftet att visa upp

forskning och utbildning inom området

e-hälsa vid Linnéuniversitetet, inklude-

rat samverkan med eHealth Arena.
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Planering av en pop up-utställning om

e-hälsa på Linnéuniversitetet som in-

kluderat samverkan med eHealth Arena

har påbörjats. Utställningen riktas till

allmänheten och kommer bland annat

att visas upp på bibliotek, och troligen

även köpcentrum i länet. Arbetet görs

inom ramen för ”Kalmarmöten” och

finansieras inte av projektet.

☐ ☒ Inkubation I samverkan med Kalmar Science Park

och En väg in i Västervik har ett första

bolag som kan bli aktuellt för inkubat-

ion identifieras. Bolaget är just nu i ett

förstadium till inkubation och får stöd

av en affärsutvecklare för att framför-

allt kunna presentera sin affärsidé på

ett bra sätt.

Dialog förs även med ytterligare bolag
som befinner sig i tidigt skede. Bolagen

supportas både av Inkubatorn på Kal-

mar Science Park och via eHealth

Arena. I dagsläget har fem bolag fått

stöd.

Under aktuell rubrik diskuteras även

hur aktörer i regionen kan samverka för

att ”Bli en av de bästa regionerna i Sve-

rige” avseende att stötta bolag. Ett

inledande möte hölls med representan-

ter från Innovationskontoret på

Linnéuniversitetet, Kalmar Science Park

och Inkubatorn, Region Kalmar Län,

ALMI och Innovationsslussen.

Diskussionerna utmynnade i att vi

kommer att jobba gemensamt runt e-

hälsa för att använda befintliga proces-

ser avseende bland annat innovations-

rådgivning. Det kommer bland annat
att ske i samverkan med Välfärd och

Hälsa i Västmanland som arbetet med

att ta fram och implementera lycko-

samma gemensamma processer under

flera års tid.

Ett stort fokus måste även läggas på att

öka inflödet av innovationer för att få

den tillväxt inom området som efter-

strävas. För att det ska vara möjligt
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måste förutsättningar för en bra mark-

nad skapas.

Under aktuell rubrik diskuteras även

tillgången på kapital och hur vi kan

skapa bra förutsättningar för bolag att

ta in externt kapital. Under hösten

kommer det arbetet att intensifieras.

☒ ☐ Testbädd Denna aktivitet är en huvudaktivitet

med underaktiviteterna ”Utvärdering

testbädd” och ”Nätverkstestbädd”.

☐ ☒ Utvärdering testbädd Systematisk litteraturgenomgång av

fenomenet testbädd har påbörjats, då

mer kunskap om fenomenet var nöd-

vändig och testbädd visade sig vara ett

mycket otydligt definierat begrepp.

Intervjuer har genomförts med identifi-

erade testbäddsaktörer i Sverige avse-

ende deras upplägg, metoder och
framgångsfaktorer/hinder. Flertalet

utmaningar gällande design och imple-

mentering av testbäddar har identifie-

rats, exempelvis bristande konsensus

om testbäddsdefinition, brist på enga-

gemang och otillräcklig finansiering. En

uppsättning rekommendationer har

tagits fram, men är fortfarande under

bearbetning.

Under perioden har en ansökan skickats

in till Vinnova från Region Kalmar län

avseende genomförande av testbäddar.

Ansökan blev beviljad i maj och en dia-

log om hur arbetet inom de två olika

initiativen ska ”synkas” har startat.

☐ ☒ Nätverkstestbädd eHealth Arena fortsätter att förmedla

kontakter mellan olika bolag som kan

ha nytta av samverkan och även mellan

bolag och region samt bolag och kom-
muner.

Arenan har i dag dialog på olika sätt

med upp till ett 40-tal bolag och mål-

sättningen är att vi ska kunna stötta

dem på olika sätt utifrån deras specifika
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behov.

☒ ☐ Innovationsfacilitator/Expert-

rådgivare/Affärsutvecklare

eHealth Arena har i dag stöd i arbetet

från två extern upphandlade personer.

Den ena som processtöd åt framförallt

projektledare och den andra som af-

färscoach mot bolag inom e-

hälsobranschen.

☒ ☐ Klusteruppbyggnad Flera initiativ har startat för att lägga en

bra grund för eHealth Arena som klus-

ter.

Förutom alla de initiativ och aktiviteter

som beskrivs ovan är man även del i

olika internationella utlysningar. I en

ansökan avseende Horizon 2020 där

RISE är huvudsökande är vi en del avse-

ende att tillhandahålla testbäddar. Vi

ingår även som en del i ett konsortium

avseende en EDIH-ansökan med fokus

på e-hälsa som håller på att skrivas
fram och ska vara klar i mitten av sep-

tember.

Man jobbar även tätt ihop med andra

liknande satsningar för att hitta syner-

gier och utbyta erfarenheter.

Vi följer arbetet med att etablera en

hub inom AI Innovation of Sweden i

”East”.

Vi har skapat relationer med flera vik-

tiga myndigheter som till exempel

eHälsomyndigheten, Myndigheten för

delaktighet, Socialstyrelsen, SKR m fl.

Vi kommer framåt att lägga stort fokus

på näringslivet – en av utmaningarna är

att skapa förutsättningar för en mark-
nad i regionen och till den attrahera

kapital då både de komponenterna

behövs för att skapa tillväxt och eta-

blera ett framgångsrikt kluster som

skapar värde.

☒ ☐ Extern kommunikation och resultat-

spridning

Under perioden har arbetet med pro-

jektets egen webbplats fortsatt och
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sidan är nu live på

www.ehealtharena.se. Sidan är en bred

nyhets- och aktivitetsförmedlare som

används för att berätta om projektet,

bygga varumärket eHealth Arena, in-

formera om e-hälsa/dela goda exempel

samt marknadsföra aktiviteter.

Även på Linnéuniversitetets hemsida

har under perioden en projektsida lan-

serats, med information om eHealth

Arena med fokus på arbetet universite-

tets anställda gör i projektet.

I februari lanserades projektets månat-

liga nyhetsbrev som regelbundet har

skickats ut till e-hälsonätverket (runt

300 kontakter). Nyhetsbrevet uppmärk-

sammar arbetet i projektet och infor-
merar om kommande aktiviteter.

Under perioden har arbetet med och i

sociala medier fortsatt, med fokus på

Facebook och LinkedIn. En strategi för

arbetet i sociala medier har tagits fram

och planering påbörjats för kampanjer

till hösten för att öka antalet följare.

☒ ☐ Utvärdering och lärande Under perioden har en delrapport från

projektets externa utvärderare lämnats.

Resultatet från den kommer projektet

att arbeta vidare med under kom-

mande period. Se bilaga 1, utvärdering

20200609 Cajalma.

För lärande kommer en ERFA-konferens

att genomföras den 21 januari 2021.

Arbetet med program och upplägg för

den kommer att ske i augusti.

☒ ☐ 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 har under perioden mäklat ett stort antal kontakter mellan bolag men också mellan

kommuner och bolag samt region och bolag. Genom att bland annat tillhandahålla olika kon-

takter har man lyckats få till stånd den första nyetableringen av ett bolag i regionen.

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. 5 st.

Antal företag som samarbetar

med forskningsinstitutioner

20 st. 2 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.

Aktuell satsning kopplat till den pandemi som drabbade Sverige i början av mars har bidragit

till att digitaliseringen fått ett enormt fokus. Bland annat kan nämnas att antalet digitala

vårdmöten i region Kalmar under februari var under 10, medan de i april översteg 1 000 st.

Det har bland annat medfört att vi nu inom satsningen vill titta närmare effekterna av att an-

vända digitala vårdmöten istället för fysiska möten och hur det påverkar vården. Det finns i

dag väldigt lite forskning gjord på området och det känns angeläget att få kunskap hur vi ska

kunna använda och erbjuda olika typer av digitala möten framåt.

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 fortsatt arbetet med eHealth Arenas gra-

fiska profil, samt försett projektet med olika mallar och liknande, till exempel visitkort, mall

för epost-signatur, word-mall, bildmaterial till sociala medier, mallar till nyhetsbrev samt de-

sign av informations-flyer om projektet.
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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

Den 20/1 hölls ett möte i Stockholm mellan projektledare, extern utvärderare och processtöd

för att bland annat förbereda kommande arbetsmöte den 29/1.

Den 20/1 genomfördes även ett möte med bolaget Brighter i Stockholm.

Den 21/1 deltog projektledaren i konferensen MVTe i Stockholm / Kista.

Den 6/2 deltog projektledaren i ett möte med Region Västerbotten, Microsoft och Pfizer i och

med lanseringen av deras mentorsprogram för framtidens life science bolag. Aktiviteten ge-

nomfördes i Stockholm.

Den 26/6 genomfördes ett möte med Välfärd & Hälsa i Västerås för samverkan avseende in-

novationsrådgivningsprocess.

10. Övriga kommentarer

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

mas

Under perioden har ett arbete med att titta på hur satsningen ska finansieras efter projektpe-

rioden påbörjats. Bland annat har en benchmark gjorts hur andra framgångsrika kluster i Sve-

rige har organiserat sig och hur de grundfinansieras.


