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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.
2022-01-01 2022-06-30 6
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
Arbetet med att kontinuerligt driva verksamheten mot målbilden för projektet har fortsatt
under första halvåret 2022.

I den föregående rapporten beskrevs delprojektet ”Framtidens habilitering och rehabilitering
är Nära”. Ett arbete som fortsatt under första halvåret 2022 och som verkligen är ett arbete
som bygger på hög grad av samhandling mellan region, kommuner, akademi och näringsliv.
Arbetet beskrivs mer utförligt längre in i rapporten.

Arbetet med att öka den digitala inkluderingen har lett till att vi, den 1 februari, tillsammans
med de sex kommunerna i södra länet; Torsås, Emmaboda, Kalmar, Nybro, Mörbylånga och
Borgholm samt Kommunförbundet Kalmar Län, startade en pilot med en telefonsupport för
digitala frågor och utmaningar kopplade främst till vård och omsorg.

Vi har fortsatt att arbeta med nationell samverkan inom ramen för HIOS (Health Innovation of
Sweden) och inom de tre olika spår som vi redogjort för tidigare; ett gemensamt superkluster
inom e-hälsa, EDIH-ansökan samt olika gemensamma delprojekt.

I januari fattades beslutet att slå ihop de två EDIH-ansökningarna inom hälsa; HDS (Health
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Data Sweden) och HIOS. En ansökan lämnades in under namnet HDS den 22 februari och i
början av juni kom beskedet att ansökan beviljats. Konstellationen består av 18 parter och
med KTH som huvudsökanden.

Parallellt har arbetet med vårt läns fokusområde eller ”USP” arbetats fram och under våren
fattades beslutet på region och kommunnivå att inriktningen ska vara;
”I samverkan mellan vård och omsorg, akademi och näringsliv möjliggöra utveckling och
test av e-hälsolösningar i offentlig sektor för validering och lärande med målsättning att
utveckla sömlösa personcentrerade arbetssätt och bidra till prevention.”

ESF-projektet ”Din digitala förflyttning”, som under föregående rapporteringsperiod beviljats
medel, har nu startat och går under namnet ”Level Up”. Ett mycket genomarbetat utbild-
ningspaket för chefer och ledare har tagits fram och erbjudits samtliga regioner och kommu-
ner. Från vårt län har 5 personer från Kalmar kommun och 25 personer från Region Kalmar
Län startat utbildningen. Antalet utbildningsplatser uppgår till totalt 300 nationellt.

Ett nytt pilotprojekt inom ramen för HIOS har startat upp med eHealth Arena som projekt-
ägare. Piloten syftar till att identifiera om det är möjligt att effektivisera och snabba upp pro-
cessen att matcha investerare och bolag som söker kapital. Från Kalmar län deltar 3 bolag.

I februari fattade regionstyrelsen beslutet att permanenta initiativet eHealth Arena efter att
den inledande projektperioden löper ut i höst. Beslutet innebär att Region Kalmar Län från 1
oktober tar över den operativa driften av verksamheten då projektet som drivs av Kalmar
Science Park går in i en period med avslutsarbete som innebär resultatspridning, avslutskonfe-
rens och slutrapport. Verksamheten kommer i sin nya form att förläggas på Linnéuniversite-
tet. En budget för de kommande tre åren är också beslutad och uppgår till 2 miljoner för res-
terande del av 2022 och 5 miljoner om året för 2023 och 2024.

Den strategiska arbetsgruppen fick under inledningen av 2022 ett nytt utseende och fungerar
nu mer som en referensgrupp i arbetet varför inga månatliga möten genomförs.

Styrgruppen har sammanträtt två gånger under våren. På det första mötet för året redogjorde
vår externa utvärderare Christina Johannesson för progressen i satsningen sedan tidigare rap-
porter (se bilaga). Till det mötet var även Magnus Bårdén, VD för Compare och verksamhets-
ansvarig för Vinnväxtinitiativet Digitalwell Arena, inbjuden. Han redogjorde för deras mål-
medvetna arbete som bygger på att testa och utvärdera parallellt och som lett till att de i dag
är en bra bit på väg att bli en nationell aktör för att arbeta med att utveckla digital hälsa både
ur ett SME och offentligt perspektiv.

Hur vi arbetat mot mål och delmål
Vi arbetar fortsatt utifrån framtagen förändringslogik med initiativ och aktiviteter som förvän-
tas leda fram till önskade mål som kategoriseras under rubrikerna i blått nedan (Företagande,
Nyttiggörande, Kompetens/erfa). Under respektive rubrik lyfter vi några av de initiativ som vi
vill adressera lite extra. Flera av aktiviteterna passar även in under fler av rubrikerna men
presenteras kort på ett ställe. Längre in i rapporten återkommer de tillsammans med andra
initiativ som ska driva mot projektets mål.

Vi arbetar fortsatt med att försöka lösa upp och eller eliminera de kritiska faktorer som identi-
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fierades i det inledande arbetet av projektet. Fortsatt är det faktorer som främst relaterar till
kultur och ledarskap som ligger mellan nuläge och tänkt börläge. Här vill vi dock återigen lyfta
initiativet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära” som ett lysande exempel på
samhandling och flernivåstyrning. Inom ramen för det projektet har man också testat ny me-
todik för att både skapa ett brett engagemang men även för att lyfta blicken och se vad som
faktiskt är ”framtiden” genom att genomföra tidsresor under ledning av Kalmar Länsmuseum.

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

Under hösten genomfördes konferensen ”Näringsliv och innovation – så bygger vi e-
Hälsomarknaden i Kalmar län”. Som det nämndes i den senaste rapporten var den också ett
verktyg för att fånga in synpunkter på vad vi kan bli bättre på i vårt län för att vi ska nå målbil-
den. Här har vi fortsatt problem med att tillhandahålla de testmiljöer som bolagen efterfrågar
eller att starta piloter för att utvärdera produkter som finns på marknaden. En fråga som
kommer att behöva ytterligare belysas och lyftas för att nå målet, inte minst kopplat till det
inriktningsbeslut som nu fattats och som redovisades i inledningen av rapporten.

Cambio, som etablerade ett kontor i Kalmar under senare delen av hösten, har fortsatt att
rekrytera folk och har nu fem personer anställda vid Kalmarkontoret och börjar bli trångbodda
i nuvarande lokaler.

En viktig komponent för bolag som verkar inom e-hälsa är IT-kompetens. Det är ett känt fak-
tum att det är svårt att hitta och rekrytera folk med rätt IT-kompetens. I dialog med initiativet
Digibusiness och ett antal IT-bolag som är etablerade i länet togs beslutet att genomföra en
IT-konferens med syftet att både sätta länet på kartan i de sammanhangen men också för att
möjliggöra för personer inom IT-branschen att nätverka och bygga kompetens. Konferensen
genomförs den 14-15 september med en målsättning på 200 deltagare.

Som nämndes inledningsvis har en pilot avseende kapitalanskaffning startat tillsammans med
ytterligare två HIOS-partners: Leap fo Life och Digitalwell Arena. I piloten testar vi idéen hur
investerare i tidiga skeden kan filtrera och utföra partiell due diligence på ett effektivare sätt
och ges förutsättningar att välja de investeringar som passar investerarens investeringsstra-
tegi. Det baserat på fem, ur ett finansiellt perspektiv, kritiska investeringskriterier. Från Kal-
mar län har vi tre bolag med i piloten som ska utvärderas i slutet av september.

Kopplat till kapitalanskaffning kan vi glädjande konstatera att ett av ”våra” bolag med säte i
länet kvalificerat sig till steg två i ansökan till EIC Accelerator. EIC Acceleratorn är öppen för
bolag med banbrytande innovationer och idéer förknippade med hög risk. Här krävs en myck-
et omfattande ansökan och för att stötta aktuellt bolag och andra bolag i framtiden bygger vi
nu kompetens internt (eHealth Arena och Kalmar Science Park) inom området.

När det gäller inkubation deltar flera e-hälsobolag i Kalmar Science Parks inkubatorsprogram.
Det har funnits bolag inom inkubatorn i princip från start av projektet och finansieringen av
deltagandet har skett med medel från framför allt Vinnova. Då det regionala inkubatorspro-
jektet som löpt under några år avslutades vid årsskiftet och finansieringen framåt inte var klar
har eHealth Arena under våren finansierat delar av inkubatorsaktiviteterna som rör e-
hälsobolag. Något som varit planerat och ingått i projektets budget.
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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

Inom projektet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära” har olika initiativ genom-
förts för att bland annat stimulera till ett ökat användande av digitala lösningar. Bland annat
har en lösning där man använder sensorer på patienter som ska rehabiliteras efter till exem-
pel en höft- eller knäledsoperation presenterats för ett drygt 50-tal personer som arbetar
inom rehabilitering på kommun eller region. Gensvaret var mycket positivt och från rehabili-
teringen på regionen kom önskemålet att starta en pilot. Frågan togs vidare inom regionen
och här har vi identifierat ett förbättringsområde. Den här typen av frågor fastnar internt, i
det här fallet på IT-avdelningen och det tar lång tid innan det kan konstateras att lösningen
faktiskt lever upp till det tekniska krav som IT-avdelningen har på externa lösningar. I ett nästa
steg går frågan vidare till upphandling. Här blir det nej med motivering att lösningen tangerar
en planerad upphandling. Den långsamma processen och den stora oklarhet vem som har
ansvar för frågorna och vem som har mandat att fatta beslut om olika lösningar ska utvärde-
ras eller inte gör att vi inte tar kontakt med andra leverantörer. Vi måste veta vad som gäller
först och att det verkligen finns förutsättningar för att genomföra olika typer av initiativ som
verksamheterna vill göra.

En liknande utmaning har vi stött på avseende ett bolag som slutit avtal med två hälso-
centraler i länet för att genomföra en klinisk validering. Produkten är framtagen för att med
större säkerhet diagnostisera typ av depression. Antalet patienter som deltar i valideringen är
minimal. Man har utöver arbetet med den kliniska valideringen även lämnat in en Vinnova-
ansökan tillsammans med Linnéuniversitetet och Region Kalmar Län som beviljades under
april. När avtal ska undertecknas drar sig regionen ur. För att kunna genomföra projektet sö-
ker man sig till region Kronoberg som nu ingår i studien som kommer att bedrivas under
knappt två år.

Ovanstående pekar på de svårigheter och utmaningar som uppkommer när initiativ dyker upp
vid sidan om ordinarie verksamhet. Om målsättningen är att vara ett av de bästa länen att
finnas och verka i för e-hälsobolag behöver den här typen av utmaningar och frågeställningar
lyftas upp och hanteras för att kunna erbjuda de förutsättningar som bolagen faktiskt efter-
frågar.  Förutsättningarna måste skapas och inte läggas som extra arbete på en redan an-
strängd verksamhet.

”Support 2025”, en telefonsupport för de som har frågor om det digitala och då framför allt
vård- eller omsorgsrelaterade frågor, startade upp som en pilot den 1 februari. Piloten inbe-
grep de sex kommunerna i södra länet.  Målsättningen var att skapa förutsättningar för fler
äldre att använda digitala lösningar och de möjligheter som finns med e-hälsa och bidrar där-
med också till såväl de sociala, ekologiska som ekonomiska hållbarhetsmålen.

Kompetens /erfa
- ökad kompetens inom e-hälsa
- ett aktivt nätverk inom e-hälsoområdet med såväl nationell som internationell representat-
ion
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I början av juni kom beskedet att vår gemensamma ansökan om att etablera en EDIH under
rubriken HDS (Health Data Sweden) tillstyrktes. Satsningen startar formellt 1 december. Vårt
län har fått ansvar för två av sex arbetspaket: ”Skills and Training” (Linnéuniversitetet) och
”Access to Finance” (eHealth Arena).

Det europeiska nätverk som vi kommer att befinna oss i framåt kommer att öppna upp stora
möjligheter men ställer också stora krav på våra egna organisationer.  Att Linnéuniversitetet
och Region Kalmar län parallellt aviserat en storsatsning på e-hälsa som omfattar 400 miljoner
under de kommande 10 åren bådar gott!

Eventuella avvikelser från projektbeslutet

Inga avvikelser

Eventuella ändringar

Under innevarande period finns inga ändringar att kommunicera.

Hur vi arbetat med horisontella kriterier

Arbetet med hållbarhetsaspekterna ligger fortsatt integrerade i det dagliga arbetet.

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 produktivitet ge-
nom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering”.

Vi har inom eHealth Arena och tillsammans med all personal på Kalmar Science Park genom-
fört en workshop under ledning av Christina Johannesson avseende hållbarhet som en häv-
stång för tillväxt.

Vilka processer har initierats?

Under den aktuella perioden har vi arbetat vidare med redan initierade processer som redovi-
sats tidigare:

 Bolagsprocessen – eHealth Arena / Kommunförbundet i Kalmar län. Processen får
mycket uppskattning från både kommunerna och bolagen. Nästa bolagspresentation
är inplanerad till den 20 oktober.

 Innovationsstödsprocess: ”Det ska vara enkelt att vara entreprenör” – den process
där eHealth Arena vägleder idébäraren eller entreprenören genom de olika faserna i
bolagsresan är nu publicerad på hemsidan. Det finns en ”känsla” att det finns ett visst
motstånd mot sättet vi kommunicerar hur vi stöttar idébärare och entreprenörer ge-
nom bolagsresan inom regionen, men då kopplat till att det inte finns någon liknande
aktör inom något annat område / bransch och att det blir en ”obalans” i hur bolagen
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får guidning och stöttning.
 Region Kalmar Län har tagit på sig rollen att sammankalla de olika innovationsstödak-

törerna till regelbundna träffar med syfte att kort gå igenom vad som är på gång hos
varje aktör och dessutom djupdyka hos två av aktörerna per möte. Ett uppskattat ini-
tiativ för att hålla oss uppdaterade, hitta eventuella gemensamma nämnare och und-
vika att hjulet uppfinns flera gånger. Antalet möten är planerade till 4 per år.

 Steg två i ”Investment Readiness Process” har nu initierats kopplat till piloten med två
av våra partners i HIOS, Leap for Life och Digitalwell Arena, som beskrivits tidigare i
rapporten.

 Vi har fortsatt att ta in bolag i ”Investment Readiness Process” under perioden och
processen får fortsatt lovord från bolagsrepresentanterna.

 Samverkan med andra HIOS-parter för att stötta entreprenörer. Vi har dialog med
framför allt Digitalwell Arena för att hitta lösningar för olika problem- och frågeställ-
ningar som entreprenörer stöter på i sin utvecklingsresa. Vissa av frågorna behöver
kompetens som vi inte har i vårt län och i de fallen har vi framför allt vänt oss till
Vinnväxtinitiativet Digitalwell Arena för vägledning. Här tittar vi nu gemensamt på hur
vi ska hantera den typen av frågor framåt för att det ska bli så tydligt och enkelt som
möjligt framåt för både entreprenörer och oss som arbetar i ”systemet”.

Kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet

Inga resor eller aktiviteter har genomförts 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 Under perioden har vi tillsammans med
Länsmuseet i Kalmar län, vid åtta till-
fällen, testat metoden Framtidsresa
inom äldreomsorgen och inom pro-
jektet Framtidens habilitering och re-
habilitering är Nära. Framtidsresorna
har både skett digitalt via Zoom och
fysiskt. Deltagare har varit baspersonal,
läkare, politiker, chefer och ledare och
patienter och anhöriga från länet.
Ingen regelrätt utvärdering görs men
arbete pågår att ta fram en rapport
som dels presenterar metoden, dels
lyfter reflektioner som har aktualiserats
om metoden och vad deltagare på
Framtidsresorna uttryckt.
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☒ ☐ Implementeringsprocess Projektet Digitala vårdmöten har fort-
löpt under våren och har i plan att
skriva en rapport inom september må-
nad.

☒ ☐ Beställarkompetens inköp & upp-
handling

Kompetensinsatserna för Kalmar kom-
mun har flyttats till att ske under sep-
tember månad. De kommer att vara de
sista kompetensinsatserna som sker
inom projektet. Positivt ser vi att kom-
petensinsatserna generellt medfört att
kommunerna öppnar upp för en dialog
att ge sin personal ytterligare kompe-
tensinsatser även efter projektet slut.

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

☐ ☒ Mötesplatser Under perioden har presentationer från
den Inspirationskonferens som skulle
ägt rum i november 2021, men som fick
ställas in, spelats in och tillgängliggjorts
på hemsidan.

Både det fysiska och det digitala
showroomet för e-hälsa i hemmet har
under perioden fått en nylansering. I
februari kunde vi åter börja ta emot
besök i det fysiska rummet och under
våren har det också tillkommit en rad
nya lösningar. Det digitala rummet har
genomgått en teknisk uppdatering för
att förkorta nedladdningstiden och
underlätta navigering inne i rummet.

I mars deltog eHealth Arena tillsam-
mans med eHälsoinstitutet på ”LNU
Live” på Linnéuniversitetet, med tema
e-hälsa. Besökarna hade möjlighet att
se pop up-utställningen ”Framtidens
smarta hem” samt testa VR-glasögon.

Tillsammans med Kommunförbundet i
Kalmar län arrangerades i februari ett
seminarium med tema digitala hygien-
produkter, och ett i mars med tema
digitala signeringslistor. Seminarierna
syftar till att öka intresset för e-hälsa
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och välfärdsteknik och visa exempel på
vad det finns för olika lösningar på
marknaden och ger länets kommuner
ett gemensamt forum för diskussion
kring dessa lösningar.

En stor del av perioden har också äg-
nats åt arbete med konferensen Tech-
Heads 2022, som äger rum i september.
Konferensen arrangeras av eHealth
Arena och Kalmar Science Park och
riktar sig mot utvecklare inom IT, med
föreläsningar inom områden som web,
moln- och mobillösningar, UX och sä-
kerhet.

Planering har under perioden också
inletts för projektets avslutskonferens
den 20 oktober.

☐ ☒ Inkubation I inkubation är bolagen;

Wahlstam Holistic AB (tidigare Vestman
& Wahlstam) med lösningen Your
Strenght är fortsatt kvar i inkubatorn.
Bolaget är också det första som antogs
till regionens testbädd. Tyvärr blev inte
utfallet riktigt som förväntat då endast
8 patienter inkom med synpunkter på
den tänkta affärsidéen under en tre-
veckorsperiod av 450 möjliga. Bolagets
deltagande är dock föremål för lärande
och utveckling för framtida case.

Knowing Company finns fortsatt kvar i
inkubatorn och är nu inne i en mycket
spännande fas kopplat till sin ansökan
till EIC Acceleratorn som ska vara inne i
början av oktober. Det ställer stora krav
på vår egen organisation att bygga vi-
dare med kompetens om hur vi stöttar
bolag som är aktuella för andra europe-
iska satsningar.  Knowing Company in-
går även i piloten om hur vi gör kapital-
anskaffningsprocessen effektivare.

Physologic Agility Systems är fortsatt
kvar i inkubatorn och har jobbat vidare
med sin MVP. Genom processen med
halvårsavstämningar kom man i kontakt
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med en intressent i Jönköpings län.
Man har även en dialog med Hallands
län.

Your Minds (NC Calmarsund AB) som
erbjuder första hjälpen till psykisk hälsa
har utvecklat en digital HHR-väskan och
verktyg för att påverka en arbetsplats
psykosociala arbetsmiljö.

Enzo Group International som ingick i
Boost Chamber har fortsatt sin utveckl-
ingsresa i nära dialog med eHealth
Arena och genomförde IRP-processen i
höstas.
Då lösningen som tagits fram handlar
om personlig utveckling föddes en idé
att erbjuda lösningen till personalen på
regionen och kommunerna som ingår i
piloten ”Framtidens habilitering och
rehabilitering är Nära”. Vi står inför
något helt nytt och ska forma en helt ny
kultur. Kan ”The Enzo Way” vara ett
verktyg? Deltagandet bygger helt på
frivillighet och är också kopplat till en
utvärdering som parallellt görs av
Linnéuniversitetet. Regionen valde att
inte erbjuda lösningen till sin personal.
Kommunerna Nybro och Mörbylånga
deltar med ett ganska stort antal med-
arbetare. Piloten pågick fram till mid-
sommar.

Vi fortsätter att stärka kompetens och
erbjudande inom kapitalanskaffning,
Under våren har bolaget Supernormal
AB genomgått en IRP-process. De ingår
även i piloten hur vi gör kapitalanskaff-
ningsprocessen effektivare.

Nordiclight Diagnostics är det tredje
bolaget från länet som ingår i piloten
hur vi gör kapitalanskaffningsprocessen
effektivare.

För att uppnå målsättningen att bli ett
av de mest attraktiva länen att finnas
och verka i som e-hälsobolag finns en
hel del strategiska frågor kvar att lösa.
De ligger dock utanför eHealth Arenas
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mandat. Vi kan bara fortsatt påtala att
så länge de inte blir lösta kommer vi
inte att nå vårt mål.

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

☐ ☒ Utvärdering testbädd Datainsamlingen som skett utifrån före-
tagens behov av testbäddar har påbör-
jats att bearbetas och analyseras. En
rapport är planerad att vara klar i sep-
tember.

☐ ☒ Nätverkstestbädd eHealth Arena fortsätter att förmedla
kontakter mellan olika parter på are-
nan: mellan olika bolag som kan ha
nytta av samverkan, mellan bolag och
region samt mellan bolag och kommu-
ner. Se mer information under bland
annat Mötesplatser, Klusteruppbygg-
nad.

☒ ☐ Innovationsfacilitator/Expert-
rådgivare/Affärsutvecklare

Under perioden har projektet främst
använt sig av Björn Larsson, Beels Con-
sulting, kopplat till frågor om extern
finansiering för bolag (IRP-processen).
Björn är också involverad i piloten hur
vi effektiviserar kapitalanskaffningspro-
cessen.

Christina Johannesson har fortsatt
stötta projektledaren främst avseende
frågor avseende samhandling och nä-
ringslivsutveckling.
Christina har även genomfört en
workshop inom hållbar affärsutveckling
för samtlig personal inom eHealth
Arena och Kalmar Science Park. Vi ser
ett starkt mervärde att vi har en sam-
syn hur vi arbetar med frågan hållbar-
het som näringslivstillväxt.

Under perioden har vi startat arbetet
med att öka kompetensen om hur vi
stöttar bolag med internationell affärs-
planering och kapitalanskaffning. För
det ändamålet har en upphandling
gjorts av konsultstöd via Cofiad AB och
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konsulten Clas Tegestrand.

Kompetensen byggs både inom eHealth
Arena men också hos affärsutvecklare
kontrakterade av Kalmar Science Park.

☒ ☐ Klusteruppbyggnad Att regionstyrelsen tog beslutet att
permanenta initiativet eHealth Arena i
februari ser vi som ett tydligt tecken på
att vi kommit en bra bit på väg i vår
ambition att skapa något mer än bara
en mötesplats eller kunskapsmiljö. Vi
har en bra bit kvar, men att vi sedan i
juni fick ett positivt besked avseende
EDIH-ansökan parallellt med Linnéuni-
versitetets och Region Kalmar läns
kommunicerade gemensamma stor-
satsning på e-hälsa borgar för att det
arbete som gjorts bidrar och ligger till
grund för fortsatt arbete inom området.

Som ett resultat av arbetet med den
gemensamma innovationsrådgivnings-
processen som genomfördes förra vå-
ren har nu informationsöverföringen
mellan parterna i innovationsstödsy-
stemet systematiserats. Processen ägs
och hålls samman av regionen.

I arbetet med att sätta upp IT-
konferensen TechHeads har en tät dia-
log skett mellan klustret Digibusiness
samt ett antal IT-bolag som verkar i
länet. Dialoger som skapat kännedom
om eHealth Arenas uppdrag men också
en förståelse från vår sida vilka utma-
ningar IT-bolag och IT-intensiva verk-
samheter brottas med. Då inte minst
kopplat till utmaningen att hitta rätt
kompetens.

Vi har fortsatt att löpande redovisa och
presentera arbetet inom eHealth Arena
i olika konstellationer, bland annat kan
nämnas Regionen Kalmar länss äldre-
grupp, Kalmar kommun och Socialför-
valtningen Äldre.

☒ ☐ Extern kommunikation och resultat-
spridning

Under perioden har arbetet med att
stärka eHealth Arenas kommunikation i
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samtliga kanaler fortsatt, med fokus på
den digitala kommunikationen. Vi har
arbetat med regelbunden annonsering i
våra sociala medier för att öka räckvid-
den och antalet följare. Vi fortsätter
också fokusera på resultatspridning
genom artiklar om olika insatser som
görs inom ramen för eHealth Arena och
som publiceras på hemsidan och mark-
nadsförs i våra sociala medier. Under
perioden har vi bland annat lyft fram
arbetet med framtidsresor, Support
2025 och teststudien av ”The Enzo
Way”.

eHealth Arenas månatliga nyhetsbrev
har under perioden skickats ut enligt
plan och når nu 500 prenumeranter.

Vi har fortsatt arbeta med ”En Livsviktig
Podd”, som hade premiär i oktober
2021. Varje månad har ett nytt avsnitt
släppts, men fokus på olika delar av
arbetet med framtidens habilitering och
rehabilitering.

I samband med nylanseringen av
showroomet tog vi fram en film speci-
fikt för marknadsföring i sociala medier.

Till lanseringen av Support 2025 i feb-
ruari togs en kommunikationsplan fram
med målet att nå ut till invånare 65+. Vi
fokuserade på mer traditionella kanaler
som vi kände hade en bättre chans att
nå målgruppen och använde oss därför
av till exempel annonser i länets större
tidningar samt direktutskick/vykort
med information som skickades direkt
hem i brevlådan till samtliga invånare
över 65 år. Information spreds även
genom en artikel i länets största tidning
samt genom ett inslag med intervju av
projektledaren i P4 Kalmar.  Tyngd-
punkten för de kommunikativa insat-
serna låg i starten av satsningen
(feb/mar) och vi kunde se en minskning
av antalet samtal till Support 2025 i
samband med att marknadsföringen
minskade.
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Satsningen eHealth Arena och Kalmar
Science Park presenterades under peri-
oden i en artikel om e-hälsoregionen
Kalmar i tidskriften MedTech Magazine.

På Vitalis (nordens största e-hälsomöte)
i maj presenterades arbetet med
”Framtidens habilitering och rehabilite-
ring är Nära” genom en film med repre-
sentanter från samtliga medverkande
aktörer. Filmen lyfter de olika metoder
som används för att möjliggöra be-
hovsinventering och delaktighet med
patienter/brukare och personal inom
habilitering och rehabilitering.

Som tidigare nämnts i rapporten har vi
under perioden publicerat på hemsidan
en film om innovationsstödsprocessen,
som tydliggör processen där eHealth
Arena vägleder entreprenörer genom
olika faser i bolagsresan.

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

☒ ☐ 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.

Utvecklingsarbetet mellan CGI och socialförvaltningen i Kalmar kommun fortsätter att rulla på
och ”Det glada schemat” hoppas kunna lanseras under hösten.

Tre bolag från länet ingår i en pilot tillsammans med ytterligare bolag från två HIOS-parter för
att utvärdera en process för en effektivare kapitalanskaffningsprocess

Ett bolag går vidare till steg två i sin ansökan till att bli antagen till EIC Accelerator.

Bolaget Enzo International startar en pilot för att utvärdera sin lösning i samverkan mellan ett
antal kommuner där Linnéuniversitetet ansvarar för utvärderingen.

Bolaget Northernlight Diagnostics får en Vinnovaansökan som man lämnat in i samarbete
med Linnéuniversitetet och Region Kalmar Län beviljad och då för att ytterligare utveckla sin
lösning och inleda kommersialiseringen av den.
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I samverkan med klustret Digibusiness och ett antal IT-bolag etablerade i länet beslutas att
genomföra en IT-konferens under september med fokus på it-säkerhet.

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 Målvärde Redovisat fram till 2022-06-30
Antal företag som får stöd 5 st. (justerat

värde)
7 st (3 st senaste rapporten)

Antal företag som samarbetar
med forskningsinstitutioner

20 st. 13 st. (13 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.

Ett första bolag har antagits till regionens testbäddsprojekt.

Telefonsupportfunktionen ”Support 2025” genomförs som pilot under perioden 1 februari till
sista juni. Trots en omfattande marknadsföring med tidningsannonser, personliga vykort, rul-
lande information i väntrum och på bussar samt på sociala medier når vi inte ut i den ut-
sträckning som vi hade önskat. Inledningsvis inkommer det ca 7-8 samtal i veckan till Webhelp
som upphandlats av Kalmar läns kommunförbund som leverantör av tjänsten. Vid påsk och
framåt avtar aktiviteten väsentligt. Dock kan konstateras att typen av frågor är helt i linje med
vad vi önskade att de skulle vara. Väldigt många frågor är kopplade till 1177.se. Vi kan också
konstatera att samtalstiden varierar mellan ca 15 minuter till upp till som mest 85 minuter.

eHealth Arena permanentas efter beslut i regionstyrelsen i februari.

EDIH-ansökan blir beviljad – eHealth Arena och Linnéuniversitet blir ansvariga för var sitt ar-
betspaket: ”Access to finance” respektive ”Skills and training”.

Uppstartsprojektet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära” deltar som ett inslag
på Vitalis.

Vårt fysiska showroom har under våren kunnat öppnas upp för besök igen och vi har en strid
ström av besökare. Parallellt ser vi en fortsatt hög besöksfrekvens i det digitala showroomet
vilket vi är mycket glada för. Vi ser även en ökad ”besökstid” i det digitala rummet efter byte
av teknisk plattform som förenklat navigeringen i rummet och som också ger oss information
om vilka lösningar som är de mest besökta.
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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 från Region Kalmar län bland annat arbetat med det långsiktiga
upplägget av eHealth Arena (efter satsningens tre första år), den strategiska arbetsgruppen
och styrgruppen samt Health Innovation of Sweden / Health Data Sweden.

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

I samband med en strategidag på Kalmar Science Park föddes idén att i samverkan med
Linnéuniversitetet genomföra en så kallad AIMDay. Ett koncept som arbetats fram av Uppsala
universitet och där näringsliv och organisationer får lyfta fram frågeställningar eller utma-
ningar att diskuteras tillsammans med forskare. Under senvåren har nu förberedelserna för
ett sådant arrangemang genomförts. Det är avdelningen för externa relationer på Linnéuni-
versitetet som håller i projektet men i samverkan med eHealth Arena och med frågeställning-
ar som handlar om framtidens habilitering och rehabilitering. Dag för genomförande är den
24 november.

I inledningen av projektet eHealth Arena diskuterades möjligheten att vara en ”frizon” för e-
hälsa. Diskussioner fördes bland annat med SKR som hejade på initiativet men som också
deklarerade att det skulle krävas enorma arbetsinsatser för att få till det formellt, vilket med-
förde att vi la de planerna på is men ändå med ambitionen att stretcha ”systemet”. Kopplat
till arbetet med hab/rehab har en diskussion startat om det finns områden där vi kan vara
försöksregion enligt det förslag som nu kommit om försöksregioner och som staten utreder.
Att få göra försök som ligger inom ramen för befintlig lagstiftning men även utanför för att
visa på, testa skulle vara otroligt värdefullt då just de regulatoriska hindren många gånger
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kommer upp som orsak att man inte kommer framåt. Förslaget har lämnats till ansvarig per-
son på regionen för vidare behandling.


