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Medtech4health och Swelife

• Två av 17 strategiska innovationsprogram i
Sverige. 

• Mål:

• Skapa förutsättningar för hållbara lösningar 
på globala samhällsutmaningar

• Ökad internationell konkurrenskraft.

• Finansiärer: Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas.

• Företag, akademi, organisationer, patienter

• Programlängd 10-12 år.



Medtech4health – ett strategiskt
innovationsprogram via Vinnova

MÅL:

• Effektivisera hälso- och sjukvård

• Bidra till förbättringar för patienter
och hälso- och sjukvård

• Stärka den medicintekniska industrin

• Bidra till industriell tillväxt och 
ökade exportinkomster för Sverige.

Katalysator för att få fler 
medicintekniska idéer att 
implementeras i vården



Nyttan med Medtech4health

• Erbjuder utlysningar

• Driver projekt som ska ta bort hinder 
breddinförande

• Utbildningar, t ex för entreprenörer

• Över 160 projekt har startat och dessa 
får olika typer av stöd
• Kommunikation
• Nationellt nätverk med regionala 

noder
• Subventionerat deltagande på olika 

event, tex Medicinteknikdagarna

• Uppmärksammar projekt som lyckats 
implementera lösningar i vård eller 
omsorg genom ett pris



Swelife – för en stark life science-sektor i Sverige

• Bättre hälsa genom innovativa idéer och
lösningar

• Samordning och samverkan inom hela life
science-sektorn

• Nationellt perspektiv

• Mer än 100 life science-aktörer i Sverige: 
> hälso- och sjukvården
> industrin 
> akademin

• Budget 2018: 130 miljoner kr (ca 50% från 
Vinnova)

• Läs mer på swelife.se.

EN MÖJLIGGÖRARE SOM MINSKAR 
FRAGMENTERINGEN INOM LIFE 

SCIENCE-SEKTORN



Hälso- och sjukvårdens andel 
av BNP var 10,9 procent år
2016. Av den stod 3 procent
för förebyggande vård. Källa: 
SCB.

Frisk

Risk

Sjuk



Samverkansprojekt för bättre hälsa



Samverkansprojekt 
för bättre hälsa

För projekt med stor innovationspotential

Vi vill främja förnyelse och innovation för en 
hälso- och sjukvård och omsorg där värde 
skapas.

Ny typ av utlysning:

• Sök upp till 3 miljoner (50% medfinansiering)

• Stöd till alla samverkansaktörer

Exempel på projekt som tidigare erhållit bidrag 
hittar du på swelife.se och medtech4health.se.



Krav på samverkan 
mellan:

• forskning

• näringsliv och/eller

• hälso- och sjukvården i bred betydelse. 



Fakta

Sök 0,5 - 3 miljoner SEK i bidrag

Medfinansiering minst 50%

Projekttid max 2 år

Samverkansprojekt för bättre hälsa, höst 
2019

Utlysningen öppnar och stänger under 
hösten 2019

Beslut meddelas under våren 2020



Projektens resultat ska bidra 
till förbättrad 

• förebyggande hälsa (prevention, 
intervention)

• diagnos

• monitorering eller

• behandling av sjukdomar och andra 
tillstånd som kräver sjukvård. 



Swelifes Hands-on-
modell

Erbjuds alla projekt som deltar i 
samverkansutlysningen.

Själva idén med Hands-on är att skapa de allra bästa 
förutsättningarna för att projektet ska få större 
möjligheter till finansiering, nå kommersialisering och i 
framtiden bli till nytta för tänkt patientgrupp.

Ingår:

• Rådgivning före utlysning

• Coachning inför intervju

• Återkoppling på er affärsidé

Det är Swelifes regionala koordinatorer som står för 
Hands-on. Kontaktuppgifter och mer info på swelife.se.



MT4H: Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

• Målgrupp: Personer som arbetar med 
medicinteknik inom vård och omsorg. 

• Frigör tid för utvecklingsarbete för att lösa 
väldefinierade utmaningar i vård eller omsorg.

• Lösningen kan vara nya medicintekniska 
produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar.

• Sökande ska vara anställd inom vård eller 
omsorg inom den offentliga eller privata vård-
och omsorgssektorn. 

• Kan söka mellan 300.000 kr och 1 miljon kr per 
projekt

• Nästa utlysning öppnar i höst.



MT4H: Kompetensförstärkning till småföretag

• Syfte: Komma ut med innovativ 
medicinteknisk produkt på 
marknaden

• Målgrupp: Svenska 
mikroföretag, små eller 
mellanstora företag. 

• Mål: Ska ge ökad kunskap.

• Finansiering för att anlita eller 
anställa en extern person. 

• Upp till 200.000 kr. Stödnivå 
max 50%

• Beviljas  varje månad



Ny utlysning tillsammans med Barncancerfonden

• Barncancerfonden och MedTech4Health utlyser utvecklings- och innovationsprojekt inom 
området medicinteknisk innovation för barn med cancer.

• Syfte: Åstadkomma produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för 
cancerdrabbade barn och deras familjer.

• Projekt kan syfta till att utveckla ny teknik för barn med cancer eller anpassa befintlig teknik
till barn.

• Konstellation från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

• Medtech4health finansierar medverkande företag.

• Utlysningen är öppen till 27 augusti 2019.

• Mer info: https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/ny-utlysning---
medicinteknisk-innovation-for-barn-med-cancer/

https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/ny-utlysning---medicinteknisk-innovation-for-barn-med-cancer/




Vinnare Medtech4health 
award 2019

rPAP – Andningshjälp till 
för tidigt födda barn!

https://youtu.be/VwVkgzNbrY0


Exempel finansierade projekt inom 
Swelife och Medtech4health

1928

Respihearth



Klinisk prövning av ALEX; en webbaserad
tjänst för diagnostik av bakterieinfektioner

Ett system för upptäckt och spårning av antibiotikaresistens i sjukhuslabb. 

10 h 4 h

1 min



RESPIHEARTH: Vården har fyra uttalade krav på 
förbättrade tekniska lösningar för bedömning och 
övervakning av vitalparametrar

DAGENS METOD

Andningsfrekvens

Hjärtfrekvens

Syrgasmättnad

Blodtryck

Kroppstemperatur

VITALPARAMETRAR

BEHOV LÖSNING

KRAV

 Enklare och trådlös 
teknik

 Obrutna vårdkedjor

 Mätning av fler patienter

 Tillförlitlig mätning av 
andning

MÅL

 Effektivare vårdflöden

 Snabbare och bättre 
diagnoser

 Ökad patientsäkerhet



En slutprototyp för klinisk prövning är under 
framtagning och planen är att ha en färdig CE-
märkt produkt klar 2019 

Kommersiell version (under framtagning, lansering 2019)

 Andningsfrekvens

 Hjärtfrekvens

 Syrgasmättnad

 Blodtryck (i version 2)

RespiHeart sensor-system: för uppkoppling mot separat app och/eller mot befintliga övervakningssystem





Veta mer?

Mer information på swelife.se och 
medtech4health.se. 

Kontaktpersoner:

Åsa Wallin | Swelife | +46 13 28 89 78

Mona Jonsson | Medtech4health | +46 708 91 92 91


