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An ordinary day in Region Stockholm

2019-06-16

2

800 000 personer
reser i kollektivtrafiken. 

2,7 miljoner resor
görs med lokaltrafiken

11 000 personer
använder sjuk- och färdtjänst

13 800 patienter
besöker husläkarmottagningar

1 325 patienter 
besöker en akutmottagning

80 barn föds
på våra förlossningskliniker

70 300 besök
på 1177 Vårdguidens webb

31 000 resenärer reser med 
landstingsägda båtar en sommardag



Today, Sweden is second only to Silicon Valley when it comes the number of unicorns (multi-billion dollar tech companies) produced per 
capita. And according to data from OECD, Sweden has 20 startups per 1,000 employees, compared to just five in the United States.

How can we use innovations to solve the challenge?
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http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-stockholm-became-a-unicorn-factory/
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Source; Amplify



Region Stockholm Innovation approach
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http://sllinnovation.se/


Region Stockholms samtliga verksamheter 
ska använda innovation som ett strategiskt 
verktyg för att utveckla, effektivisera och 
kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda bättre 
samhällsservice och öka patienters och 
resenärers delaktighet samt att bli en 
attraktivare arbetsgivare.

www.sllinnovation.se

Our Innovation Objective
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http://www.sllinnovation.se/


Our Innovation Strategy

▪ Need/User driven innovation

▪ Systemic innovation

▪ Innovation test beds

▪ Coordinated innovation support
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www.sllinnovation.se

Region Stockholms Innovation Network
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http://www.sllinnovation.se/


Create "one way in" to Region Stockholm for entrepreneurs, 
companies and researchers
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Innovationsfonden

2019-06-16

10

http://sllinnovation.se/innovationsfonden


▪ Innovationsfonden contribute to 

strengthen support for employee 

driven and patient initiated innovation. 

▪ Contribute to further development

work and strengthened innovation 

capacity in health care.

▪ >700 applications, granted>200 

projects.

The Innovation Fund
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▪ The Innovation Fund consists of SEK 15 

million, which is allocated to 

approximately 30 projects twice a year.

▪ The effects of funded innovation 

projects are continuously evaluated.

▪ Announcement and assessment 

process. 

The Innovation Fund

2019-06-16

12

.



VR för äldre i Norrtälje
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Play Video 

https://www.svtplay.se/video/20408271/rapport/rapport-7-jan-19-30-2?position=941&cmpid=del:tw:20190107:ikvall-1930:pla:lp


Drönare utrustad 
med hjärtstartare



Behandling av social fobi 
och panikångest med VR 



3D-printade organ 
förbereder operation



Mobilt journalsystem 
i surfplatta 



App + lungfunktionsmätare 
för bättre astmakontroll



App med pedagogisk 
träning av gipsteknik



Verktyg som frigör luftväg 
skräddarsys med 3D-scanning



Måltidskoncept för sjukhus 
där patienten får välja själv



SMS som larmar frivilliga 
hjärt-lung-räddare



System som förutser skov i IBD, 
inflammatorisk tarmsjukdom



Kunskapscenter för 
tjänstedesign utvecklar 
nya arbetssätt



Nytt teamarbete ger barn med 
ätsvårigheter mer samlad vård



App gör det lättare att 
vara blodgivare – för att 
täcka behovet av blod



Smart dosett 
hjälper patienter 
följa medicinering



System som gör att ambulansvård och 
akutsjukhus kan dela EKG-resultat



Program med övningar för 
träning av ögonmotorik



Digitalt bord med simulator 
för träning av samspel



Glasampullöppnare ger 
snabbare behandling och 
minskar risk för skärskador



AR och 3D-bilder ger 
säkrare ryggoperationer



Smarta instrument ger 
kirurgen information 
under operationen



AI bedömer röntgenbilder 
lika bra som läkare



Tunn kateter når 
svåråtkomliga organ 
via blodkärlen



VR-upplevelser som
stimulans för barn 
på sjukhus  



VR-träning för ambulanspersonal 
inför händelser med många skadade



Blockkedjeteknik för säkrare 
hantering av hälsodata



Tack för er uppmärksamhet
Region Stockholm Innovation

www.sllinnovation.se
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http://www.sllinnovation.se/

