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Projektets målsättning

Arenan

Områden – testlabs

Exempel på förändringsarbeten

Lärdomar

Nästa steg



Projektets målsättning

Skapa en arena för kunskaps-och erfarenhetsutbyte 

Stödja att lösa utmaningarna inom vård och omsorg, 

hälso- och sjukvård

i Mittnorden med hjälp av välfärdsteknologi



Nordens gröna bälte       Innovativa Miljöer
Gränsöverskridande samarbete
Vård och omsorg, hälso- och sjukvård
14 kommuner, 3 län/regioner, 
1 kommunförbund
16 företag

Samverkan med  40-tal företag





233 ”uppkopplade” medborgare

14 sensorer - Nattillsyn

1500 vikt värden

2400  b- glukosvärden 95 patienter kontroll tandhälsa

Viktiga mammor – 30 gravida

50 personal  Intro app

3 boende Digital 
anslagstavla

15 Utvärderingar – rapporter pg

Mobil lösning Ronder



Arenan 



Hållbar utveckling, jämställdhet, jämlikhet, mångfald

Verksamheternas behov
Företag produkter innovationer utveckla gemensamt
Juridik expertstöd
Avtal expertstöd
Projektstöd projektledare
Universiet Forskning samverkan i testbäddar

Fortsatt arbete med digitala lösningar ett bra komplement
Minskat antal resor för patienter, medborgare, boende och personal



 Mobila hälsolösningar
 Trygga hem/ Uppkopplade hem
 Akut stöd





Exempel på gränsöverskridande erfarenheter











Testlab 3





Framgångsfaktorer
Offentlig verksamhet möter näringslivet i tidigt skede
Projektledare – olika kompetenser
Stöd av upphandlingsenhet
Stöd av jurist
Referensgrupp
Veckomöten utan agenda avstämning var 14:e dag S/N
Innovativa ledare 
Modiga chefer
Strukturerat arbete från start till resultat
Kommunikations kompetens med från dag 1



Erfarenhetsutbyte, tätt 
samarbete mellan 
kommuner, samarbete med 
företag

Bredare nätverk med 

gränsöverskridande 

arbeten 

Extern utvärdering



Hur förbereder vi oss inför framtiden?



Hur når vi den digitala transformationen?

Vart står verksamheten vad gäller digital mognad?
Hur hittar vi ett arbetssätt för att skapa möjligheter till innovationer?
Hur får spridning av goda exempel och erfarenheter?
Hur öka kunskapen hos ledare och chefer?



Gränsöverskridande samverkan:

Projekt bör vara minst 3 år för att få genomslag
Var beredd på det oförberedda – tullen – personalbyten
Gemensam digital plattform
Ta fram och förankra målsättningar gemensamt med ”partners”
Börja sprid erfarenheter tidigt
En bredare syn på både möjligheter och svårigheter ex vid införande av nya 
produkter och förändrade arbetssätt sker – ta till vara detta



Tack för er uppmärksamhet
www.valtel.eu

Monter: VälTel - besök oss gärna

Seminarier:
Nattillsyn – 23 maj
SkillAid – 22 maj
Vårdbesök via nätet – 23 maj

http://www.valtel.eu/

