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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.
2021-01-01 2021-06-30 4
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
Verksamhetsåret 2021 inleddes med ett arbetsmöte dit samtliga personer som finns repre-
senterade i styrgrupp, strategisk arbetsgrupp och projektledning var inbjudna.
Mötet syftade till att ytterligare konkretisera målbilden. Arbetet inleddes med en statusge-
nomgång av projektledaren följt av en genomgång av genomförd utvärdering gjord av pro-
jektets externa följeforskare som också modererade mötet.
Frågeställningarna som diskuterades var;
- var befinner vi oss i dag?
- områden vi behöver fokusera på och frågor vi behöver besvara
- eHealth Arena - en del av Health Innovation of Sweden, HIOS - vad är våra fokusområden?
- hur använder vi satsningarna eHealth Arena och HIOS på ”riktigt”?
- vilka resultat vill vi se på kort och lång sikt?
- vad kräver det av var och en av oss?

Resultatet av arbetsmötet har sedan det sedan arbetats vidare med i olika konstellationer
som också följts upp på de två styrgruppsmöten som genomförts under perioden.

Den strategiska arbetsgruppen har varit en av de konstellationer som arbetet operativt med
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flera av frågeställningarna ovan. Strategiska arbetsgruppen har fortsatt haft månatliga möten.

Kopplat till ansökan ”Health Innovation of Sweden” så fattades beslutet på styrgruppsmötet i
maj att eHealth Arenas primära fokus inom HIOS ska vara att driva frågor som avser att möj-
liggöra mer ”Personcentrerade och nära arbetssätt”.

Under hösten kommer eHealth Arena att delta i arbetet med målarbetet med Nära Vård som
leds av Länsgemensam ledning. Ett viktigt arbete som har bäring på ovanstående men också
på arbetet med att stötta Länsgrupp Hab/Rehab att realisera framtagen handlingsplan och
som involverar samtliga kommuner i länet och regionen.

Hur vi arbetat mot mål och delmål
Utifrån framtagen förändringslogik arbetar projektet med initiativ och aktiviteter som förvän-
tas leda fram till önskade mål som kategoriserar under rubrikerna:

Företagande
- förnya regionens näringsliv
- en Sveriges bästa regioner på att tillvarata och utveckla bolag inom e-hälsa
- arbetar med modeller för inkubation inom e-hälsa

Nyttiggörande
- ökat användande av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter
- en förenkling avseende implementering av e-hälsotjänster och produkter inom vård och
omsorg
- social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Kompetens /erfa
- ökad kompetens inom e-hälsa
- ett aktivt närverk inom e-hälsoområdet med såväl nationell som internationell representat-
ion

Som det beskrevs i den senaste rapporten så läggs mycket arbete på att lösa upp eller elimi-
nera de kritiska faktorer som identifierades i det inledande arbetet med projektets föränd-
ringslogik. Vissa faktorer är lättare att hantera än andra och tar även mindre tid i anspråk. När
det gäller faktorer som kultur- och attitydförändringar krävs långsiktighet i arbetet och även
att alla inblandade parter drar åt samma håll och att man lyckas med den samhandling och
flernivåstyrning som krävs för bestående förändringar. Sedan den senaste rapporten har arbe-
tet med den här typen av frågor fortsatt och också kommit en bra bit framåt även om det
kvarstår bitar att arbeta vidare med.

Arbetet med nästa ansökan avseende bildandet av en European Digital Innovation Hub under
rubriken ”Health Innovation of Sweden” har fortsatt under perioden. Arbetet skapar många
synergier och ökar kontaktytorna. De ger också många fördelar för små och medelstora före-
tag med bland annat ett betydligt större utbud av olika testbäddsmöjligheter.

Arbetet med att skapa bra förutsättningar för företag verksamma i regionen har fortsatt. Som
det beskrivs lite längre ner i rapporten har det under perioden lagts ner mycket arbete på att
ta fram en gemensam innovationsprocess för att förenkla för bolag verksamma inom e-hälsa.
Ett arbete som involverat i princip samtliga aktörer i innovationsstödsystemet som erbjuder
lösningar för bolag med e-hälsolösningar.
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En annan pusselbit som saknats är hur vi handfast stöttar bolag i processen att förbereda sig
för att ta in externt kapital – en process som vi nu kan erbjuda bolagen via Investment Readi-
ness Process.

Genom satsningen eHealth Arena har affärsmöjligheter för regionens IT-bolag identifierats
och kanaliserats. Det har lett till flera konkreta affärer. Under perioden har även e-hälsa som
fokusområde hos IT-bolagen diskuterats på ett möte med det IT-nätverk som finns knutet till
Kalmar Science Park. På mötet presenterades även Region Kalmar läns testbäddsprojekt och
vad det öppnar för möjligheter för bolag med idéer i tidiga faser.

För bolag verksamma inom IoT skapas nya möjligheter inom bland annat e-hälsa då Linnéuni-
versitetet beviljats medel för ett projekt att etablera ett IoT-labb inom e-hälsa. Här är det en
tät dialog mellan ansvariga projektledare och flera aktiviteter kommer att genomföras ge-
mensamt på temat under kommande höst.

Under perioden har ett stort fokus legat på initiativet ”Support 2025” som fokuserar på en
ökad digital inkludering för bland annat äldre. Under perioden har Stefan Carlsson tillsam-
mans med projektledaren lagt ett stort jobb på att identifiera hur det ser ut och vilka behov
som finns inom området. I arbetet har man haft en tät dialog med forskare på Linnéuniversi-
tetet som belyst området sedan 2015. Man har också haft kontakt med samtliga pensionärs-
föreningar och involverat dem i arbetet från en nationell nivå. Man har nu också en bra och
upparbetad kontakt med initiativet SeniorNet som utgör ett mycket bra komplement till Sup-
port 2025. I arbetet har även representanter från Post- och telestyrelsen varit engagerade.

På temat att öka digitaliseringens möjligheter och en ökad kompetens inom området har även
det digitala showroomet lanserats och två lobbyfiler med syfte att skapa en ökad förståelse
och nyfikenhet lanserats under perioden.

Eventuella avvikelser från projektbeslutet
-

Eventuella ändringar
I dialog med Tillväxtverket har en ändringsbegäran att skickas avseende projektets KPI:er.
Projektet kommer inte att direkt ge finansiellt stöd till olika företagare i den omfattnings som
angivits i projektansökan. Man kommer därför att minska den numerären från 15 organisat-
ioner till 5.

En förstärkning har gjorts i den strategiska arbetsgruppen genom Håkan Ehlin, sjukvårdsstra-
teg vid Region Kalmar, som sedan i april ingår i gruppen, vilket är en mycket välkommen för-
stärkning som möjliggör en bättre dialog direkt med sjukvården avseende framför allt beho-
ven inom e-hälsa.

Hur vi arbetat med horisontella kriterier
Den 13 januari genomfördes ett arbetsmöte på temat ”Hållbarhet som hävstång för närings-
livstillväxt” efter beslut i höstas då det blev tydligt att hållbarhet har väldigt olika innebörd för
olika personer och att en samsyn kommer att underlätta arbetet framåt. Christina Johannes-
son från Cajalma ledde arbetet som tydliggjorde begreppen för deltagarna. Med på mötet
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deltog även personal från Kalmar Science Park som inte direkt är knutna till projektet eHealth
Arena men som arbetar med bolag i inkubatorn eller med andra funktioner.

Flera av de förväntade resultatmålen för projektet, som till exempel att skapa förutsättningar
för mer preventivt arbete, dela data och nära vård, bidrar alla på olika sätt till en ökad håll-
barhet och då ur samtliga tre dimensioner; sociala, ekonomiska och miljömässiga.
Särskilt adresseras; ”3. God hälsa och välbefinnande” samt ”8.2 Främja ekonomisk produktivi-
tet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering”.

Vilka processer har initierats?
Sedan den senaste rapporten har en process hur vi hanterar bolagsförfrågningar med lösning-
ar anpassade för kommunal omsorgsverksamhet tagits fram i nära samarbete med Kommun-
förbundet i Kalmar län. I arbetet har även projektledaren för modellkommunsatsningen i Kal-
mar kommun deltagit. Processen provas nu på tre bolag som inkommit med förfrågningar
precis innan semesterperioden.

Efter årsskiftet startade arbetet med att ta fram en gemensam process inom innovationsstöd-
systemet gällande hur vi stöttar idébärare / entreprenörer med idéer inom e-hälsoområdet på
bästa sätt. Arbetet har letts av Mikael Johnsson, Raft Innovation, som har en gedigen erfaren-
het av innovationsarbete och som även processlett ett liknande initiativ i Västmanland som
fungerat som inspiration.
Under 6 arbetsmöten har representanter från Region Kalmar, Linnéuniversitetet, RISE, Kalmar
Science Park samlats för att diskutera hur arbetet ska bedrivas för bästa möjliga utväxling och
med en kvalitetssäkring längs resan.
Arbetet inleddes entusiastiskt men kom snart att bli lite snårigt då det visade sig att kunskap-
en om hur de olika aktörerna arbetar och vad de kan erbjuda inte var klart för var och en.
Det resulterade i att två processer arbetades fram: en som stödjer samverkan mellan aktörer-
na och underlättar erfarenhets- och informationsutbytet mellan parterna och en som syftar
till att tydliggöra för idébärararen vilka möjligheter som finns till stöd och support och hur
eHealth Arena ”skuggar” det aktuella caset från start till mål. eHealth Arena är också den ut-
pekade aktören att ta en första kontakt med och är ingången till de övriga aktörerna som har
utvecklade modeller och processer som stöttar i olika utvecklingsfaser.
Processerna kommer att fortsätta utvecklas och Region Kalmar län har ansvaret för den första
processen och eHealth Arena har nu ansvaret att etablera processen framtagen till förmån för
idébärarna och har även ett ansvar att ta fram en tydlig kommunikation om hur och var man
som idébärare kan få hjälp. Ett arbete som precis startat.

En viktig pusselbit för entreprenörer är möjligheten till finansiering. För att bli bättre på att
erbjuda rätt hjälp och vid rätt tidpunkt har eHealth Arena fortsatt sitt samarbete med Björn
Larssom, Beels Consulting, som också omnämndes i den senaste rapporten. Under perioden
har ett bolag genomgått den av Beels Consulting framtagna ”Innovation Readiness Process”,
en beprövad process för att stötta bolag i sitt tänk kring när och hur man ska ta in externt
kapital. Processen uppfattades som mycket positiv av det aktuella bolaget och i skrivande
stund diskuteras att stötta ytterligare tre bolag att genomgå processen under hösten. Mål-
sättningen är också att bygga upp kompetens om processen hos affärsutvecklare knutna till
Kalmar Science Park för att kunna erbjuda ytterligare bolag möjligheten att gå igenom proces-
sen och då inte bara bolag som verkar inom e-hälsa.
Processen har parallellt utvärderats av Digital Well Arena i Värmland som efter utvärderingen
beslutat att utbilda en handfull affärsutvecklare och ta in flera bolag i processen.
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I den föregående rapporten beskrevs hur ett nytt sätt att upphandla IT-resurser utvärderats.
En kravspecifikation över en webbapplikation presenterades live för åtta inbjudna IT-bolag
och där tre valde att lämna offert. Glädjande kan vi konstatera att det blev affär med ett av de
bolag som offererade på lösningen och att man nu är i full färd med att utveckla en MVP för
det kravställande bolaget.

Eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet
Inga aktiviteter eller resor har skett utanför programområdet.

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 aktuellt för perioden
☒ ☐ Behovsinventering I arbetet med behovsinventering har

fokus fortsatt varit på att lyssna efter
behov på olika nivåer, från olika per-
spektiv samt att integrera behovsinven-
tering i olika aktiviteter.

Behovsinventeringsaktiviteten är upp-
delad i två delar. Den ena delen är att
göra en faktisk behovsinventering och
låta den data som fås adderas i den
databas av behov som vi kommer att
ha, utgå ifrån och lära av, men inte
minst att använda fortsatt inom sam-
verkansarbeten inom eHealth Arena. En
annan del av behovsinventeringsaktivi-
teten är den som ska tillse att det sys-
tematiskt och kontinuerligt ska fyllas på
behov i en typ ”databas”. Detta be-
nämner vi som en modell/system för
kontinuerlig systematisk behovsinvente-
ring. Inom detta arbete har vi påbörjat
att arbeta utefter vilket värde vi ser att
detta system/modell kan skapa. Vi ser
att det skulle:

 Ge en röst till alla och en möj-
lighet till delaktighet

 Kunna förmedla behov till rätt
mottagare

 Ge underlag till tjänstedesign
 Vara ett incitament för intres-

senter/aktörer att vara aktiv del
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av Arenan
 Utveckla kurser/utbildningar
 Vara en ”barometer” – känna

av var den regionala vården och
omsorgen står

För att även få in behov som har bäring
för området, men som kommit upp
utanför eHealth Arena, såsom till ex-
empel i forskning, kommer frågeställ-
ningar att tas fram som kan besvaras av
forskare ur ett tvärvetenskapligt per-
spektiv och föras in som behov
i databasen.

Ur alla rapporter som skrivs inom de
olika förändringsprojekt (se Implemen-
tering) som sker inom eHealth Arena
kommer behov att brytas ut och adde-
ras databasen men också idéer och
erfarenhet att adderas den mo-
dell/system som växer fram.

I månadsskiftet augusti / septem-
ber kommer en sammanfattande rap-
port att vara klar över de behov som ett
åttiotal deltagare (VDP -
verksamhetsutvecklare digitala proces-
ser) från Region Kalmar län uttryckt när
de deltog på kompetensinsats Intro
eHälsa. Detta resultat skall sedan an-
vändas som underlag för workshops
inom den chefsutbildning som planeras
senare i höst. Att låta chefer lyssna till
sammanställda behov som personal har
uttryckt ser vi som ett sätt att systema-
tisera behovsinventeringen och detta
blir i sin tur en del i arbetet att skapa
ett system för hur man kan integrera
behovsintegrering i verksamhetsut-
veckling, produktutveckling, tjänste-
systemutveckling, kompetensutveckling
etc.

Framtidsresa välfärdsteknik, som är en
metod som Linnéuniversitetet tillsam-
mans med Länsmuseet i Kalmar län,
Kalmar och Mörbylånga kommun ut-
vecklar för att fånga upp behov och
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utmaningar från framför allt basperso-
nal inom äldreomsorgen, är i fasen att
under hösten utveckla olika scenarier
som efter nyår 21/22 skall pilot-testas i
olika ”Framtidsresor” av kommunerna.
Vi upplever att detta kommer att bli en
metod som är både utforskande, expe-
rimenterande och innovativ och som
kan hjälpa oss att förbereda oss för
framtiden genom att ”förklä” dagens
utmaningar, då metoden baseras på
tidsresemetodik som tar ”spår från
dåtid som aktiveras i nutiden i syfte att
påverka framtiden”. Vi har stor för-
hoppning att denna metod som utspe-
las i ”säker miljö” kan ge baspersonal,
politiker, ledning etc. trygghet att be-
rätta om vilka utmaningar och behov de
ser inom äldreomsorgen.

Pop-up showroom i kartong (ett hem
med tre väggar) är klara och visar
upp bilder och information om olika
digitala tjänster som kan underlätta
vardagen för en person med ned-
satt hälsa. Förhoppningen är att resa ut
i länet med detta showroom för att ge
ett kompetenslyft om e-hälsa och väl-
färdsteknik men också för att med all-
mänheten kunna diskutera vilka behov
de har inom område.

Arbetet med att stötta länsgrupp hab /
rehab har rullat på under den gångna
perioden. Ett stort fokus har legat på
förankringsprocessen hos all den per-
sonal inom såväl kommuner som region
som arbetar inom området.  Direkt
efter semesterperioden kommer en
behovsinventering att påbörjas i form
av olika patientresor.

I samverkan med Kommunförbundet i
Kalmar län (KFKL) har eHealth Arena
deltagit i möten med länets samtliga
biståndshandläggare kopplat till initiati-
vet ”Nära Vård”. Viktiga möten som
skapar kännedom om projektet och att
vi kan stötta kommunerna på olika sätt.
Viktigt ur ett relationsbyggande per-
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spektiv och också för att få bättre insikt
i kommunens ”vardag” och deras be-
hov.

Under perioden har KFKL tagit fram en
lägesrapport över kommunernas själv-
skattning avseende välfärdsteknik och
e-hälsa. Det både ur ett nulägesper-
spektiv, men också var man önskar vara
om fem år. Ett arbete som eHealth
Arena också varit involverat i och som
ger en bild över kommunernas planer
framåt kopplat till området.

I arbetet med ”Support 2025” har äl-
dres behov kopplat till digitaliseringen
belysts och resulterat i ett konkret för-
slag att under hösten genomföra ett
pilotprojekt att tillhandahålla telefon-
support till framför allt äldre och frågor
avseende framför allt vårdrelaterad IT:
”Hur navigerar man på 1177.se?”, ”Hur
beställer jag medicin på nätet?”, men
också mer basala frågor om mobilt
bank-id etc.

☒ ☐ Implementeringsprocess För utvärdering av det pilottest av Lä-
kemedelsautomat som Kalmar kommun
genomförde har en sammanfattande
rapport tagits fram.

Inom pilottest av videoplatta i Emma-
boda kommun kommer uppföljningsde-
len att göras nu under hösten. Därefter
tas en rapport fram som utvärderar
hela pilottestet.

VR-glasögon har testats på tre olika
äldreboenden i Västervik. En utvärde-
ring görs och en rapport kommer att tas
fram tidig höst.

Preventiva hembesök är ett pilotprojekt
inom Region Kalmar län och Kalmar
kommun där man undersöka möjlig-
heten att med hjälp av olika stöd och
tjänster förebygga och förhindra att
äldre får behov av hemtjänst eller/och
hemsjukvård. En utvärdering skall ske
där vi ser att både faktisk behovsinven-
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tering kommer att göras, men också
möjlighet att integrera behovsinvente-
ring i en presumtiv verksamhet för Pre-
ventiva hembesök.

☒ ☐ Beställarkompetens inköp & upp-
handling

För Region Kalmar län har kompetens-
insatserna Intro eHälsa och Föränd-
ringsledning, kvalitetsarbete slut-
förts för personalkategori VDP:er och
ett block för chefer inom Region Kalmar
län planeras för hösten.

Kompetensinsatsen Digitala vårdmöten
är avslutad och resulterade i en guide
för genomförande av videomöten.

Blocken Läkemedelsinformatik och
Hälsoinformatik planeras att starta
upp hösten/vintern 2021.

Pandemin har påverkat möjligheten för
personal inom kommunerna att ges
kompetensinsatser men Kalmar kom-
mun har visat intresse, men tidig-
ast vinter/vår 2022.

☐ ☐ E-hälsoaktiviteter Aktiviteten är en huvudaktivitet med
underaktiviteterna ”Mötesplatser” och
”Inkubation”

☐ ☒ Mötesplatser Seminarieserien ”Livsviktiga Samtal”
har fortsatt under perioden med tre
seminarier:

 Mars: Digitala omsorgsbesök
hos äldre med Digital Assisted
Living (DAL)

 April: Om cancern som lurar i
bakfickan

 Maj: Digitala verktyg som stöd
för personer med ätstörnings-
problematik

Seminarierna har också spelats in och
finns tillgängliga ”on-demand” via hem-
sidan.

Under perioden har eHealth Arenas
showroom för e-hälsa i hemmet varit
tillfälligt stängt på grund av covid-19. Vi
har ändå fortsatt arbetet med rummet
och utökat antalet lösningar som kom-
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mer att visas så fort vi har möjlighet att
öppna för besök igen.

I slutet av mars lanserade vi det digitala
showroomet, som är en kopia av det
fysiska rummet och finns tillgängligt via
hemsidan. Sedan det digitala
showroomet lanserades har det haft
över 760 besök med en genomsnittstid
i rummet på 5,5 minuter.

VD vid Kalmar Science Park deltog den
4 maj på ett seminarium om 5G och
den autonoma flygplatsen, arrangerat
av Teknikhuset i samverkan med KTH.
Seminariet handlade bland annat om
hur vi rikstäckande kan skapa struk-
turerna för ”last mile delivery” med
drönare inom till exempel äldreomsor-
gen (livsmedel, medicin) och sjukvården
(laboratorieprover, medicinsk utrust-
ning). Det är viktigt att bevaka sådana
forum för att hålla koll på de framtida
trenderna inom olika transportlösning-
ar och utveckling inom dem, framför
allt när det gäller e-hälsoområdet.

☐ ☒ Inkubation I den senaste rapporten omskrevs Prio-
Pat, Medsen och Tobivo som bolag som
ingick i inkubatorsprocessen eller som
var på väg in. Ett av bolagen har valt att
pausa sitt arbete i inkubatorsprocess
och de andra två kommer inte att delta i
inkubation av olika anledningar. Att
saker förändras är helt naturligt men i
de här fallen har det satt ljuset på att en
ännu mer djuplodad ”granskning” av
förutsättningarna måste göras innan
bolag erbjuds att delta i olika aktiviteter.
Det gäller såväl yttre som inre förut-
sättningar.

Av de bolag som ingick i Boost Chamber
under 2020 har Vestman & Wahlstam
gått vidare till inkubation. De kommer
också att genomgå IRP under hösten.
I inkubation befinner sig även bolaget
Knowing Company som beslutat sig för
att satsa mot vård och omsorg med sin
lösning.
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 Enzo Group International som ingick i
Boost Chamber har fortsatt sin utveckl-
ingsresa i nära dialog med eHealth
Arena. Bland annat är man nu en av
flera aktörer som ingår i en ansökan
knuten till en utlysning från Vinnova
avseende precisionshälsa. Man är även
ett av de bolag som kommer att ge-
nomgå IRP under hösten.

I föregående rapport redovisades även
hur man startat arbetet med att ”Bli en
av de bästa regionerna i Sverige” att
verka i som e-hälsobolag. Det arbetet
har bland annat inneburit att det nu
finns två processer framtagna för hur vi;
1. Samverkar innovationsaktörer emel-
lan, 2. Hur vi på bästa sätt stöttar idébä-
rare inom e-hälsa och tydliggör för dem
vilken hjälp de kan få på vägen.
Arbetet med att få processerna på plats
och kommunikationen om dem kom-
mer att fortsätta under hösten.

Som nämnts tidigare erbjuds även en
process (IRP) för hur man förbereder
bolaget för att ta in externt kapital och
där regional kompetens avseende pro-
cessen byggs parallellt.

☒ ☐ Testbädd Aktiviteten är en huvudaktivitet med
underaktiviteterna ”Utvärdering test-
bädd” och ”Nätverkstestbädd”.

☐ ☒ Utvärdering testbädd En rapport är i sitt slutskede: Explore-
ande undersökning av svenska test-
bäddsorganisationer inom e-hälsa/
hälso- och sjukvården.

Djupintervju med fem företag (stora
och små) har genomförts, där fokus har
varit på tjänsten och behovet av test-
bäddar. Under augusti/september
kommer en enkät till ett större antal
företag att sändas ut med frågeställ-
ningar baserat på det resultat som in-
tervjuerna gav.

Tillsammans med representanter från
Region Kalmar län har diskussion påbör-
jats om utveckling av en generisk ut-
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värderingsmodell för deras testbäddar
inför pilottester höst-21/vår-22.

Värt att nämnas här är också att arbe-
tet med EDIH-ansökan ”Health Innovat-
ion of Sweden” fortsatt under peri-
oden. En väldigt viktig del i ansökan är
just att påvisa vilka test- / testbädds-
möjligheter som ges till små och medel-
stora bolag inom e-hälsa i den konstel-
lation som nu samverkar för att gå in
med en gemensam ansökan.
eHealth Arena har regelbunden av-
stämningar med ansvarig projektledare
för Region Kalmar Läns testbäddspro-
jekt finansierat av Vinnova.
Under avstämningarna som sker lö-
pande var tredje till fjärde vecka hante-
ras de förfrågningar som inkommit och
en avstämning av vad som hänt sedan
sist rapporteras.

☐ ☒ 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. Se mer information under Klus-
teruppbyggnad.

☒ ☐ Innovationsfacilitator/Expert-
rådgivare/Affärsutvecklare

Utöver de konsulter som upphandlats
sedan tidigare har Christina Johannes-
son, Cajalma upphandlats för att stötta
projektledaren främst avseende frågor
som handlar om regionalt utvecklings-
arbete och hållbarhetsfrågor men också
avseende samhandling och näringslivs-
utveckling.

☒ ☐ Klusteruppbyggnad Projektets nätverk och kontaktytor fort-
sätter att växa och tack vare digitali-
seringen har det blivit lättare att sätta
upp möten med personer runt om i
Sverige.

Arbetet med ansökan ”Health Innovat-
ion of Sweden” har intensifierats under
den gångna perioden och konstellation-
en som nu går in med en ansökan har
också utökats.
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Från länet har fler personer än bara
projektmedlemmar engagerats och i de
elva arbetspaket som det arbetas med
finns det representation i samtliga utom
ett. Arbetet bidrar i allra högsta grad till
ett ökat nätverk och inte minst känne-
dom om eHealth Arenas existens vilket
är en förutsättning för att skapa ett
kluster värt namnet.

Arbetet med att bygga relationer med
relevanta myndigheter har fortsatt lö-
pande och under våren har en god re-
lation etablerats bland annat med PTS i
och med satsningen på ”Support 2025”
som är angelägen även för PTS.

Via modellkommunssatsningen har
eHealth Arena även funnits represente-
rat på flera av SKR:s initiativ då framför
allt kopplat till satsningen på både ett
fysiskt och digitalt showroom.

eHealth Arena var inbjuden som en
aktör att lämna synpunkter på arbetet
med Vision eHälsa 2025 och då med
fokus på insatsområdet ”Individen som
medskapare” och vad det öppnar för
möjligheter för små och medelstora
bolag.

Samverkan med Kommunförbundet i
Kalmar län fortsätter i god anda och
tillsammans med ansvarig person för
”God och nära vård” har möten genom-
förts med samtliga biståndshandläggare
i länet. Det ska följas upp med möte
med samtliga socialchefer efter somma-
ren.

Inom ”Sydöstra sjukvårdsregionen” har
arbete påbörjats för att stärka samver-
kan med avstamp från respektive reg-
ions fokus-/ styrkeområde. Ett inle-
dande möte hölls i juni för att ge en
inledande beskrivning av vad som sker
inom respektive region. Nu ligger an-
svaret på utvecklingsdirektörerna i re-
spektive region att bjuda in till nästa
steg.
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☒ ☐ Extern kommunikation och resultat-
spridning

Under perioden har arbetet med eHe-
alth Arenas digitala kanaler utökats, i
samarbete med den upphandlade ex-
terna kommunikationsbyrån. Regel-
bunden annonsering i sociala kanaler
har ökat räckvidden och antalet följare.
Vi har också stärkt resultatspridningen
med artiklar om arbete som skett inom
projektet, vilket har ökat trafiken till
hemsidan och räckvidden i våra sociala
kanaler. I artiklarna har vi bland annat
lyft fram test av VR-glasögon på boen-
den i Västerviks kommun och det ar-
bete som sker inom länets innovations-
stödsystem för att förenkla för entre-
prenörer inom e-hälsa.

Hemsidan har under perioden fått en
uppdaterad design och har även uppda-
terats med innehåll som bättre speglar
det arbete som sker inom satsningen.

eHealth Arenas nyhetsbrev har skickats
ut varje månad enligt plan och antalet
prenumeranter har ökat till 440 st.

Under perioden har vi varit inbjudna att
berätta om satsningen eHealth Arena
generellt och det digitala showroomet
specifikt vid två tillfällen:

 Införande av välfärdsteknik
inom äldreomsorgen – sex mo-
dellkommuner berättar, 10/2.
Ett arrangemang av Sveriges
kommuner och regioner med
ca 300 deltagare

 Välfärdsteknik för framtidens
hem för de många äldre, 2/6.
Ett arrangemang av Linnéuni-
versitetet, Karolinska institutet
och IKANO Bostad med ca 80
deltagare

☒ ☐ Utvärdering och lärande Projektet arbetar fortsatt tätt ihop med
projektets externa utvärderare och har
regelbundna avstämningar.

I samband med arbetsmötet den 21
januari presenterades resultatet av den
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andra utvärderingsrapporten av pro-
jektets externa utvärderare.
Resultatet av rapporten har det arbe-
tats vidare med och det avser framför
allt det som nämndes i inledningen av
lägesrapporten – en ytterligare konkre-
tisering av målbilden.

Erfarenhetskonferensen ”Näringsliv och
innovation – så bygger vi e-
hälsomarknaden i Kalmar län!” kommer
nu äntligen att genomföras den 14 ok-
tober efter att ha flyttats fram vid två
tillfällen på grund av restriktioner.

☒ ☐ Avslutsarbete Ej aktuellt för perioden

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.

Under perioden har kontakt etablerats med ett bolag som söker samarbete avseende klinisk
validering kopplad till en teknisk innovation. eHealth Arena har mäklat kontakter och facilite-
rat olika möten som resulterat i att en pilot startar till hösten. Målsättningen, från bolagets
sida om allt går bra, är att etablera ett utvecklings-kontor i länet.

En av de största journalsystemsleverantörerna till regioner och kommun kommer att öppna
kontor i länet under andra halvan av 2021 och har i skrivande stund skrivit kontrakt på lokal
och påbörjat en rekryteringsprocess.

Två bolag har via kontakt med eHealth Arena kommit i kontakt med rätt samverkansparter för
att kunna vara med i ansökningar till Vinnova avseende precisionshälsa. Ett område som till
väldigt stor del handlar om att bearbeta delad data.

5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod
Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i direkt i formuläret i Min ansökan. Formuläret för
indikatorrapportering i Min ansökan finns under rubriken ”Lägesrapport”. Utgå från ert beslut
om stöd.

En ändringsbegäran avseende projektets KPI:er har skickats till Tillväxtverket avseende indika-
tor ”antal organisationer som får stöd”. Begäran avser en förändring från 15 till 5 och beror
på att indikatorn avser finansiellt stöd och merparten av organisationerna som får stöd får
stöd av andra innovationsaktörer vilket innebär att det inte är eHealth Arena som har den
direkta kostnaden för beslutad aktivitet.

Indikatorer Målvärde Redovisat fram till 2021-06-30
Antal företag som får stöd 5 st. (justerat

värde)
0 st
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Antal företag som samarbetar
med forskningsinstitutioner

20 st. 8 st. (4 st. senaste rapport)

Antal organisationer som får
stöd

2 st. 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.

Antalet bolagskontakter har också ökat tack vare möjligheterna för bolag att finnas med i
eHealth Arenas digitala showroom som når ut över hela Sverige och inte berörs av några
smittskyddsregler.

Det digitala showroomet har även väckt en del intresse och nyfikenhet från andra ”aktörer”
och bland annat har konceptet presenterats på ett seminarium som SKR anordnade, ett ini-
tiativ om framtidens äldreboende samt i olika politiska konstellationer.

I samarbete med Socialförvaltningen på Kalmar kommun kommer hackathonet ”Hack för
hopp och hälsa” att genomföras den 7-8 oktober. Eventet adresserar utmaningen att få per-
soner med viss funktionsnedsättning att öka sin fysiska aktivitet. Aktiviteten skulle ha genom-
förts under innevarande perioden men har flyttats fram på grund av rådande smittläge.
Hack för hopp och hälsa! - eHealth Arena

Som en ”bieffekt” av arbetet med innovationsprocessen har även utmaningen med att få ett
ökat inflöde av innovativa idéer diskuterats. Det har resulterat i att ALMI, Kalmar Science Park,
Linnéuniversitetet, RISE och Region Kalmar län engagerat sig i den inspirationskonferens för
personal inom vård och omsorg samt för studenter och personal vid Linnéuniversitetet som
kommer att genomföras den 18 november. Aktiviteten kommer att genomföras på Campus
Västervik och i både digitalt och fysiskt format.

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:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-
projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/finansiering-av-projekt.html
Under perioden har personal vid Region Kalmar län deltagit i arbete med och möten om sats-
ningens långsiktiga struktur, regionens roll i satsningen samt stöttandet av länsgrupp
hab/rehab i realiserandet av deras handlingsplan. Därutöver har personal även deltagit i
workshopar kring samverkan inom länets innovationsstödsystem och arbetet med EDIH/HIOS.
Personal medverkar även vid regelbundna möten med den strategiska arbetsgruppen och
projektets styrgrupp.
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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

Ej aktuellt

10. Övriga kommentarer
Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksam-
mas

Arbetet med att permanenta satsningen eHealth Arena och ta fram ett förslag om hur en så-
dan struktur och hur finansieringen ska kunna se ut har getts till Region Kalmar län. Ett förslag
ska finnas framme senast i mitten av september.

I mars genomförde Tillväxtverket en kontroll på plats (digitalt). Tillväxtverket hade inget att
anmärka på hur Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet driver projektet utan var mycket
nöjda med genomgången.


