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Wow! Om 2020 öppnade dörren för 
samarbete kring digital hälsoinn-
ovation, både regionalt och natio-
nellt, så har 2021 med råge tagit 
vara på det.

Året startade starkt med etable-
ringen av den egna acceleratorn 
DigitalWell Ventures och tillkom-
sten av en efterfrågeaccelerator. 
I Projekt Test har vi tagit fasta 
på vikten av interaktion mellan 
offentlig sektor och innovativa 
företag genom trygga och säkra 
tester av digitala hälsotjänster i 
verkliga miljöer.
DigitalWell Arena har under året 
skapat en stark regional förank-
ring som bärare av den smarta 
specialiseringen, digital hälsoinn-
ovation och arenan används nu 
för att öka innovationsförmågan 
och stärka interaktionen kring 
behovsdriven innovation.

Nationellt har vi skapat nya sam-
arbeten och partnerskap som lett 
fram till att vi nu är uppkopplade 

mot alla regioner i Sverige. Vi har 
också skickat in en ansökan till-
sammans med 17 andra organisa-
tioner för att få bli en Europeisk 
Digital innovationshubb inom häl-
sodata och hälsoinnovation, vilket 
öppnar upp för kraftfulla samar-
beten med hela Europa. Nya ak-
törsnätverk med 100 investerare 
och 70 mentorer från 25 länder i 
4 kontinenter har knutits till initi-
ativet som stärker utvecklingen av 
digitala hälsotjänster.

DigitalWell Area har också etable-
rat en nationell position och sam-
arbeten för att ta oss an nationel-
la policyfrågor. Vi samverkar med 
eHälsomyndigheten kring behovet 
av ett svenskt valideringsprogram 
för kvalitetssäkring av digitala häl-
sotjänster, samt med Upphand-
lingsmyndigheten och SKR kring 
hur offentlig upphandling kan an-
vändas som instrument för att dri-
va innovation kopplat till behov/ef-
terfrågan och utveckling av digitala 
hälsotjänster.

Forskningen vid Karlstads uni-
versitet kraftsamlar kring digital 
hälsoinnovation och har etablerat 
Arenaprojektet, som knyter sam-
man fyra forskningsområden och 
två forskargrupper, vilket kommer 
göra det möjligt att öka interaktio-
nen med både företag, entreprenö-
rer och offentlig sektor för att öka 
tillgången av ny, validerad kunskap.
Användning och spridning av meto-
der och ramverk sker på nationell 
nivå där DigitalWell Arena både del-
tar och delar med sig i nationella 
referensgrupper och nätverk för 
innovation och utveckling av digita-
la hälsotjänster.

I år summerar vi inte bara 2021. Vi 
avslutar också den första fasen av 
tre som Vinnväxtinitiativ. DigitalWell 
Arena har haft en imponerande ut-
veckling och har sedan starten 
2019 samlat över 500 aktörer, ge-
nomfört 50 olika forsknings- och 
utvecklingsprojekt i samverkan och 
attraherat nära 160 miljoner kronor 
i ytterligare kapital till miljön och 
aktörerna i den. 
Fantastiskt bra jobbat alla!  
Detta måste vi fira!

Marie Granander
Projektledare,  
DigitalWell Arena

Imponerande utveckling 
på vår tre år långa resa, 
väl värd att fira!

”Nationellt har vi skapat nya samarbeten och partner-
skap som lett fram till att vi nu är uppkopplade mot alla 
NUTS-regioner i Sverige. Vi har också skickat in en ansökan 
tillsammans med 18 andra organisationer för att få bli en 
Europeisk Digital innovationshubb inom hälsodata och  
hälsoinnovation, vilket öppnar upp för kraftfulla  
samarbeten med hela Europa.”

DigitalWell Arena jobbar mot de globala målen för hållbar utveckling. 

Följ utvecklingen om hur vårt ekosystem växer och utvecklas: www.digitalwellarena.se



Mentorer ger accelerator  
global spetskompetens

Unikt koncept ska öka  
innovation i offentlig sektor
Hur kan offentlig upphandling dri-
va innovation? Och hur kan dessa 
innovationer spridas vidare?  
DigitalWell Arena försöker till-
sammans med Vinnova besvara 
dessa frågor med en gemensam 
satsning på en accelerator som 
drivs av efterfrågan.

Värdet av offentliga upphandlingar 
översteg under 2019 800 miljar-
der, enligt siffor från Konkurrens-
verket. Men enligt Kjell-Håkan 
Närfelt, chefsstrateg på Vinnova, 
skulle offentlig sektor kunna verka 
innovationsdrivande i högre grad 
än idag, inom ramen för offentlig 
upphandling. De innovationsupp-
handlingar som görs idag tenderar 
att drivas av upphandlingsforma-
lia snarare än innovation.
   I DigitalWell Arenas och Vinno-
vas gemensamma satsning på en 
efterfrågeaccelerator är idén att 
vända på perspektiven – och låta 
innovationsdelen bli överordnad. 
Det skulle ge offentlig sektor en 

enorm kraft att driva innovation 
som kan lösa stora samhällsut-
maningar.
   Efterfrågeacceleratorns fokus 
ligger på att accelerera interak-
tionen mellan offentlig sektor och 
innovativa företag, för att utveckla 
digitala hälso- och välfärdstjäns-
ter som verkligen svarar mot ett 
behov. En förutsättning är att be-
hovet finns även i andra offentliga 
verksamheter och kan formuleras 
på ett sätt som öppnar för inno-
vativa och skalbara lösningar.

I efterfrågeacceleratorn kan bolag 
och offentlig sektor gemensamt 
utveckla, testa och utvärdera oli-
ka lösningar. De erbjuds här olika 
stödtjänster för att säkerställa att 
lösningen är hållbar kommersi-
ellt, ur verksamhetens perspektiv 
samt att den skapar ett värde för 
användarna. Till skillnad från i en 
traditionell upphandling kan flera 
bolag upphandlas och delta i pro-
cessen för att ge värdefull input 

till den slutgiltiga lösningen. Alla 
rättigheter från de tjänster som 
tas fram tillfaller också bolagen, 
vilket innebär att affärspotentia-
len sträcker sig bortom den första 
kundens behov.
   Under 2021 har en första upp-
handling inletts av Karlstads kom-
mun i samarbete med DigitalWell 
Arenas efterfrågeaccelerator. Sju 
bolag deltar nu i processen för att 
utveckla en digital lösning som 
kan öka vårdens förståelse av hur 
det är att leva med demens och 
andra former av kognitiv svikt.
   – Det är starka innovativa bo-
lag som sökt, vilket innebär stora 
möjligheter att utvecklingsarbe-
tet resulterar i en innovativ och 
kommersiellt framgångsrik lös-
ning.  Det är också glädjande att 
bolagen visat ett sådant intresse 
för att samskapa och delta i en 
helt ny typ av upphandlingspro-
cess, säger Lina Svensberg, pro-
jektledare för efterfrågeaccelera-
torn.

DigitalWell Ventures accelerator 
har funnits under drygt ett år - 
och utvecklingen går i en rasande 
takt. 16 bolag har nu antagits till 
acceleratorprogrammet, ett in-
ternationellt mentorsnätverk har 
skapats och nu lanseras även ett 
investmentbolag för att öka till-
gången på kapital.

I slutet av 2020 anslöt de första 
pilotbolagen till DigitalWell Ven-
tures, DigitalWell Arenas accele-
rator som stöttar högkvalitativa 
startups i att skala upp sina tjäns-
ter och produkter. En viktig del i 
att öka förtroende för digitala häl-
so- och välfärdstjänster handlar 
om att se till att skapa en mark-
nad där tjänster och produkter 
faktiskt når slutanvändarna – och 
gör nytta.
   Hittills har 16 bolag antagits till 
det åtta månader långa accele-
ratorprogrammet. Utbudet täck-
er allt från tjänsteinnovationer 
som ökar skolans möjligheter att 
stärka elevhälsan (StudyBee, Ineq 
Solutions och Allbry) till produk-
ter som ökar individens möjlig-
heter att påverka sin egen hälsa, 
där Oculaudios högteknologiska 
och AI-drivna hörselapparater är 
ett exempel. Det norska bolaget 
JodaPros säkra system för vide-
okommunikation är också en in-
tressant tjänst som både kan bi-
dra till att minska avstånd och öka 
jämlikhet i vården.
   Samtidigt har DigitalWell Ven-
tures tjänsteutbud utvecklats 
snabbt. Intresset för att bidra till 
ett mer livskraftigt ekosystem för 
digitala hälso- och välfärdstjäns-
ter har överträffat alla förvänt-
ningar, inte minst manifesterat av 

det internationella mentorsnät-
verk som växt fram. I början av 
2022 hade 70 mentorer från 25 
olika länder anslutit för att stötta 
acceleratorbolagen i deras fort-
satta utveckling. 

I samtliga världsdelar finns nu 
expertkunskap att tillgå om allt 
från immateriella rättigheter och 
cybersäkerhet till internationel-
la marknader och medicinteknisk 
lagstiftning.
   - Vi är otroligt tacksamma att 
så högprofilerade experter från 
hela världen har velat ansluta till 
vårt mentorsprogram. Deras ex-
pertis och nätverk kompletterar 
vårt eget core team och lyfter den 
support vi kan erbjuda accelera-
torbolagen ytterligare en nivå, sä-
ger David Holm, Investment Ma-
nager i DigitalWell Ventures.

   Flera nya, spännande samar-
betspartners stärker den tesen 
ytterligare, exempelvis Founder 
Institute in Norway and Sweden, 
SISP (Swedish Incubators & Sci-
ence Parks) och A-match. Genom 
sin egen co-founder-databas och 
via ett samarbete med Drivhuset 
har DigitalWell Ventures också 
tagit en mer aktiv roll i att bygga 
starkare team och tillföra acce-
leratorbolagen nyckelkompetens 
som tidigare saknats.
   I slutet av året togs också ett 
stort och viktigt steg för att öka 
tillgången på kapital och tillväxt-
möjligheterna inom ekosystemet. 
Genom att grunda investment-
bolaget DigitalWell Ventures ONE 
skapas nu en direkt koppling mot 
investerare, som erbjuds exklusi-
va möjligheter att investera i ac-
celeratorns bolag.

Lina Svensberg presenterade tillsammans med Per Danielsson, stadsjurist i Karlstads kommun, efterfråg-
eacceleratorn på European Week i november. Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova, medverkade via länk.

Några av de mentorer som bidrar med internationell spetskompetens. Illona Gulchak (Lettland), Antonio Grasso  
(Italien), Chelsea Ranger (Norge), Nicolas Babin (Frankrike), Livia Holm (Sverige) och Gerson Rolim (Brasilien). 

StudyBee och Ineq Solutions gratuleras, vid en ceremoni i Digitalwell 
Innovation Hub, som de första bolag att ta examen i acceleratorn.



         

Under året formades och sjösat-
tes två utbildningar som ska öka 
innovationskapaciteten i offentlig 
sektor. Dessutom har DigitalWell 
Arena fått en rådgivande roll i 
skapandet av det nya Central-
sjukhuset. 

Den mest omfattande hälso- och 
sjukvårdssatsning som just nu 
pågår i Värmland är processen att 
bygga ett nytt Centralsjukhus i 
Karlstad. 2020 fattade regionfull-
mäktige ett beslut om att satsa 
sju miljarder kronor på en om- 
och tillbyggnad av navet för sjuk-
vården i länet. Bland annat ska ett 
nytt mottagningshus, ett akuthus  
och ett entréhus byggas. Därtill 
kommer rivningar och ombyggna-
tioner av det befintliga Central-
sjukhuset.
Projektet ger förutom en ökad ka-

pacitet och bättre flöden en möj-
lighet till nytänkande och innova-
tion, där nyttjande av digital teknik 
är en viktig parameter. 

DigitalWell Arena har fått en råd-
givande roll i projektledningen för 
det nya Centralsjukhuset.
   - Nytänkande och innovation 
är alltid viktigt i vår verksamhet. 
Nu kan nya CSK bidra till att det 
blir enklare att implementera ex-
empelvis digitala lösningar. För 
att klara uppdraget framöver och 
hushålla med resurser så är inn-
ovation och nya arbetssätt helt 
avgörande för hur vi lyckas. Digi-
talWell arena kan vara de som är 
motorn i att initiera nya tankesätt, 
metoder, och lösningar. Skan-
na av marknaden och presentera 
för verksamheten, säger Jessica 
Bergman, projektchef inom hälso- 

och sjukvården i Region Värmland.
   Personalen är förstås en nyck-
elfaktor för att vården både ska 
kunna tillgodogöra sig ny teknik 
och bidra till innovation och nya 
arbetssätt. DigitalWell Arena är 
en av de parter som bidrog till att 
en helt ny YH-utbildning ”Digita-
liseringsledare i välfärden” kunde 
starta i Arvika i december. Syftet 
med utbildningen är att kursdel-
tagarna ska få kunskap om hur 
välfärdsteknologi, teknikutveck-
ling och digitalisering kan använ-
das som hjälpmedel och möjlig-
görare inom vård och omsorg. 
   – Den här utbildningen har jag 
längtat efter i flera år. Vi behö-
ver den för att långsiktigt klara av 
vårduppdraget. Behovet av väl-
färdstjänster ökar stort, men inte 
tillgången på arbetskraft, sa Hans 
Karlsson, kommundirektör i Arvi-

ka och tidigare direktör för avdel-
ningen för vård och omsorg i SKR, 
i samband med kursstarten.

Grunden till ytterligare en ut-
bildning inom samma genre, Le-
vel Up, riktad till 300 chefer inom 
vård, hälsa- och omsorg formades 
också under året. Utbildningen är 
modulbaserad och ska ge verktyg 
för att driva digital transformation 
i verksamheterna, som både höjer 
produktiviteten och leder till för-
bättrade tjänster. 
   En höjd kompetens ska stär-
ka chefernas ställning på arbets-
marknaden och tilltron till den 
egna förmågan inom digitalisering 
och innovation, vilket gör att de 
kan se nya möjligheter och bättre 
svara upp mot kraven på att driva 
en transformation.
   – En viktig poäng med digitala 

verktyg och nya arbetsmetoder 
är att kunna frigöra resurser och 
erbjuda brukarna en bättre och 
mer individanpassad vård. En ut-
bildning som ger konkret stöd för 
chefer i att driva den här utveck-

lingen framåt behövs verkligen, 
säger Cecilia Kindahl, biträdan-
de avdelningschef på äldreför-
valtningen i Karlskrona kommun, 
och en del av utbildningens styr-
grupp.

Stora delar av den nya YH-utbildningens styrgrupp fanns på plats i Arvika vid kursstarten.  
Från vänster: Cecilia Karlsson, Region Värmland, Ann-Sophie Gustafsson, Karlstads kommun, Per 
Hanning, Region Värmland, Elisabeth Lejroth, Arvika kommun, Mia Hernell Blomqvist, Hammarö 
kommun, Hans Karlsson, kommundirektör Arvika, och Johanna Collander, utbildningssamordnare.

Samarbete och utbildningar  bygger ny innovationskraft

Skiss över framtidens  
Centralsjukhus i Karlstad.



Forskningen inom DigitalWell Are-
na har fått en helt ny plattform. 
Det nya ”Arenaprojektet” innebär 
helt nya samverkansmöjligheter 
både mellan forskare och externa 
aktörer.

Tillsammans med Vinnova satsar 
Karlstads universitet 16 miljoner 
under fyra år på den nya forsk-
ningsinfrastrukturen. Den gemen-
samma plattformen i DigitalWell 
Arena ska också möjliggöra eta-
blering av nya forskningsprojekt.
   - Till skillnad mot ett vanligt 
forskningsprojekt, där en specifik 
fråga står i fokus, är syftet här att 
skapa förutsättningar för att be-
driva mer forskning, skapa sam-
verkansytor, söka och sätta upp 
nya forskningsprojekt. Det innebär 
att forskare på Karlstads univer-
sitet får mer tid för att samver-
ka och hitta gemensamma forsk-
ningsidéer – men också utökade 
möjligheter till samverkan med 
andra aktörer i samhället, säger 
Erik Wästlund, koordinator för Di-
gitalWell Arenas forskargrupp. 
   
Finansieringen innebär också att 
två helt nya forskargrupper, med 
stark koppling till DigitalWell Are-
nas kärna, blir en uttalad del av 
forskningsmiljön. Den ena är FOU 
Välfärd Värmland, den andra är 
CBU, Centrum för forskning om 
barns och ungas psykiska hälsa 
och uppväxtvillkor.
   Givetvis har den forskning som 
kontinuerligt bedrivs också ska-
pat viktiga värden under året. 
Sammanlagt har 22 vetenskapliga 
publikationer tillkommit. En på-
gående studie som Erik Wästlund 
tycker sticker ut är ett samarbete 
mellan Datavetenskap och Cen-
trum för tjänsteforskning (CTF) 
inom projektet ”IOT i skolan för 
var och en”, där syftet är att un-
dersöka hur IoT-teknik kan bidra 
till bättre elevhälsa på en högsta-
dieskola i Arvika.
   - Vi forskare försöker lära oss 
mer om införandet av tekniken 
och innovationsprocessen i ett 

komplext sammanhang, skolan 
hur verksamheten kan utvecklas 
så att elever mår bättre och lär sig 
mer och företagen om tjänsteut-
veckling. Det innebär att tre typer 
av aktörer möts inom ramen för 
ett projekt med tre olika fråge-
ställningar. De tre olika perspek-
tiven exemplifierar på ett bra sätt 
de samverkansmöjligheter Digi-
talWell Arena bidrar till, säger Erik 
Wästlund.

Ytterligare en studie som lyfter 
digital teknik på ett mer generellt 
plan är ”Att mäta det omätbara” – 
som syftar till att skapa en modell 
för att åskådliggöra värdet av väl-
färdsteknologi.
   - Vi vill hjälpa kommuner att 
kunna avgöra vilken välfärdstek-
nologi som är värd att investera i. 
En sådan modell saknas, därför är 

kommunerna utelämnade till mju-
ka värden eller sin egen känsla, 
säger Karin Ahlin, postdoktor och 
lektor vid Karlstads universitet.
  
En milstolpe under 2021 var också 
invigningen av en testmiljö för 5G 
på Karlstads universitet. Den möj-
liggör att enheter och tjänster för 
5G-nätet nu kan testas, uppkopp-
ling är även tillgänglig i DigitalWell 
Innovation Hub. De första tester-
na med företag har redan påbör-
jats i testbädden. Dessutom har 
ett avtal med Telia om en tvåårig 
förlängning av testbädden träf-
fats, samt en utökning med ”local 
breakout”-funktion. Det kommer 
att medföra möjligheter till edge 
computing, mer precisa mätning-
ar kring fördröjning och kapacitet 
samt nya möjligheter till forsk-
ningssamarbeten.

Arenaprojekt ger lyft för 
samverkan kring forskning

Anna Brunström, professor och ledare för 5G-forskningen vid Karlstads universitet, klipper bandet  
för den nya testmiljön i Hus 21. Simultant klippte Stefan Alfredsson, lektor i datavetenskap, bandet i  
Digitalwell Innovation Hub, där 5G-nätet också finns tillgänligt.

Robert Rhönnstad, Scaaler IoT Labs, välkomnar företag att testa ny 
teknik som kan öka elevernas hälsa inom ramen för projeket ”IoT i 
skolan för var och en”. Ett projekt som fångar upp olika perspektiv för 
både forskning, offentlig sektor och näringsliv.



DigitalWell Arena kan tillsammans 
med 17 samarbetspartners bli en 
av Sveriges Digitala Innovations-
hubbar i EU. Initiativet Health Data 
Sweden rymmer både spetsforsk-
ning om hälsodata och ett natio-
nellt nätverk för tjänster och kun-
skapsöverföring till näringsliv och 
offentlig sektor.

Health Data Sweden utgörs av 
både universitet, regioner, innova-
tionsmiljöer och forskningsinsti-
tut. Målsättningen är att stötta fö-
retag och offentlig sektor i att ge 
individen större kontroll över sin 
egen hälsa och ökade möjligheter 
att påverka den i positiv riktning. 
   Tillgång till hälsodata och möj-
lighet att förstå och kombinera 
denna data är alltmer det som dri-
ver innovation inom hälsosektorn. 
Health Data Sweden vill därför ac-
celerera användningen av hälso-
data för att bidra till en mer effek-
tiv hälso- och sjukvård. 

Spetsforskning om hälsodata med 
koppling till av EU utpekade nyck-
elteknologier är ett av Health Data 
Swedens styrkeområden. Det an-

dra är ett ekosystem som via  nät-
verkets kompetens och tjänst-
eutbud kan föra kunskap vidare 
till offentlig sektor, näringsliv och 
medborgare. Sammantaget leve-
rerar Health Data Swedens parter 
redan nu tjänster som årligen når 
fler än 800 företag. 
   - DigitalWell Arena är en viktig 
del av Health Data Sweden, och vi 
bidrar framför allt med kunskap 
om test, tjänsteutveckling och in-
tegritet kring användning av häl-
sodata. Tillsammans kan alla 18 
aktörer göra stor skillnad för före-
tag, organisationer och människor 
i hela Europa, säger Magnus 
Bårdén, Managing Director i Digi-
talWell Arena.
   
DigitalWell Arena har sedan 2020 
deltagit i processen för att bli en 
av EU:s Digitala Innovationshubbar 
(EDIH). Initialt i samarbete med 
konstellationen Health Innovation 
of Sweden (HIOS). I slutskedet av 
ansökningsprocessen slogs Sve-
riges två kandidater inom digital 
hälsa ihop till en, och blev Health 
Data Sweden, där KTH har en ko-
ordinerande roll för ansökan.

DigitalWell Arena tog under året 
ytterligare ett initiativ för att öka 
tillgången på kvalitativa hälsoda-
ta. I samarbete med bland andra 
Nordic Medtest, InTechrity och 
Nordic Interoperabilty Project har 
ett arbete inletts för att skapa ett 
nationellt ramverk för utvärdering 
och ackreditering av digitala häl-
soappar. 

Ett grundläggande ramverk för kva-
litetssäkring finns redan tillgängligt 
via Nordic Interoperability Project, 
med det brittiska systemet Orcha 
som förebild. DigitalWell Arena har 
verkat för att detta ramverk kan 
bli grundbulten för att utveckla en 
nordisk ackrediteringstjänst och 
marknadsplats där hälsoindustrin 
kan distribuera kvalitetssäkrade 
digitala hälsoappar.

   Enligt EU finns cirka 400 000 
hälsoappar tillgängliga för ned-
laddning på marknaden, men an-
vändarna saknar ofta vägledning 
om hur väl apparna uppfyller sitt 
syfte. Forskningen visar också att 
bara 15 procent av hälsoapparna 
uppfyller de krav som förväntas av 
hälsosystemet.
   
Den bristfälliga säkerheten utgör 
inte bara en risk för användarna. 
Avsaknaden av standarder och in-
teroperabillitet gör dessutom vär-
det av den data som samlas in yt-
terst begränsad, eftersom den inte 
har någon funktion i hälso- och 
sjukvårdssystemet.
   – Det här innebär en missad 
möjlighet för hälso- och sjukvår-
den. Livsstilsrelaterade sjukdomar 
står idag för merparten av kostna-

derna i vården. Det kan exempelvis 
handla om fel kost, stress eller då-
liga sömnvanor som sammantaget 
utgör en risk för kroniska sjukdo-
mar. I dag kan vi inte riktigt fånga 
upp tidiga varningssignaler kring 
beteenden med hjälp av data, det 
är det precisionshälsa handlar om, 
säger Jonas Matthing, Innovation 
Manager på DigitalWell Arena.

Test av digitala hälso- och väl-
färdstjänster är en grundbult i 
DigitalWell Arena. Ett lyckat test 
av en digital plattform för de-
mensutredning har också öppnat 
en dörr till ett nationellt forsk-
ningsprojekt.

Arbetet med att skapa kontakt- 
ytor där företag, offentlig sek-
tor och akademin tillsammans 
kan utveckla nya, digitala hälso-
tjänster som bidrar till att lösa 
våra stora samhällsutmaningar 
är avgörande för att klara välfär-
dens behov på sikt. I praktiken 
kan det innebära en mängd olika 
saker; från innovationsforum där 
företag kan få feedback på sina 
produkter och tjänster av offent-
lig sektor, till säkra tester av nya 
tjänster och produkter i verklig 
miljö. Bland annat har en digital 
syntavla testats av ögonsjuk-
vården i Region Värmland, med 
lyckat resultat. 
   - Egentligen bidrar de olika 
tjänsterna till samma sak; före-
tagen får en ökad förståelse för 
offentlig sektors behov, samtidigt 

som offentlig sektor får ta del av 
näringslivets innovationskraft, 
säger Marie Granander, projektle-
dare i DigitalWell Arena.

Det mest omfattande testet i 
verklig miljö under 2021 var det 
av Geras Solutions digitala platt-
form för demensutredning. I ett 
samarbete mellan DigitalWell 
Arena, Region Värmland och 
Geras Solutions involverades 
personal och 65 patienter vid två 
vårdcentraler i Torsby kommun. 
Trots att en relativt liten andel 
kunde nyttja det digitala verkty-
get helt självständigt har nyttor 
kunnat härledas. I framtiden 
antas nyttan ha potential att bli 
ännu större, då ökad teknikvana 
möjliggör att fler patienter gör 

testet självständigt och oberoen-
de av vårdens öppettider.
   Samhällets behov av att öka 
kapaciteten för demensutred-
ningar är stort. Idag har cirka 150 
000 personer en demensdiagnos 
och till 2050 väntas antalet som 
drabbas av kognitiv sjukdom öka 
med 200 procent. I dagsläget får 
många sin diagnos i ett sent ske-
de, och cirka en tredjedel får över 
huvud taget aldrig en diagnos.
   
Efter att testet avslutades har 
Region Värmland fattat beslut 
om en direktupphandling av det 
digitala demensutredningsverk-
tyget. Testet har också resulterat 
i att DigitalWell Arena och Region 
Värmland blivit en del av PREDEM 
– en femårig nationell satsning 
på precisionsdiagnostik och be-
handling av demenssjukdomar.  
   DigitalWell Arenas roll i 
PREDEM blir att hitta fler test-
miljöer för digital screening av 
demens, vilket ska ge kunskap 
kring tillämpning av digitala häl-
sotjänster för tidig upptäckt av 
demenssjukdom.

Test av digital demensutredning 
visar vägen för framtidens vård

Health Data Sweden vill 
öka användning av hälsodata

Carina Stenmark, biträdande projektledare och kognitivsjuksköterska, tillsammans med Grels Naeslund. 
Han är en av de patienter som fått delta i testet av Geras Solutions digitala plattform för demensutredning.

 
Scanna 
QR-koden  
för att se en 
film om tes-
tet av Geras 
Solutions 
plattform.

Health Data Swedens  
18 samarbetsparter
KTH, Blekinge Digital Health, 
Bron Innovation, DigitalWell 
Arena, EIT Digital, EIT Health 
Scandinavian CLC, Future Po-
sition X, Halmstads universitet, 
Karolinska Institutet, Linnéu-
niversitetet, Livsmedicin, Regi-
on Stockholm, eHealth Arena, 
RISE, Stockholms universitet, 
Stockholm Science City, STUNS 
Life Science, Uppsala universi-
tet.

Om EDIH-satsningen
De Europeiska Digitala Innova-
tionshubbarna (EDIH) är en del 
av EU-programmet ”Digital”. 
Programmets mål är att företag, 
medborgare och offentliga orga-
nisationer i större utsträckning 
ska använda sig av digital teknik. 
De satsningar som prioriteras 
ska anknyta till fyra nyckelom-
råden: högpresterande datorer 
(HPC), Artificiell Intelligens, Cy-
bersäkerhet och Avancerade di-
gitala färdigheter.

Ramverk behövs för utvärdering av appar

Jonas Matthing.



Över 500 aktörer har engagerat sig 
under DigitalWell Arenas första fas
2021 innebär slutet för fas 1 av Di-
gitalWell Arena. Under de första 
tre åren har Vinnväxtinitiativet 
engagerat över 500 aktörer och 
bidragit till att över 50 nya samar-
betsprojekt skapats. 

Aktörerna kommer både från aka-
demin, offentlig sektor och nä-
ringslivet. Nyligen har både ett 
mentors- och investerarnätverk 
dockat an, något som ytterliga-
re breddar ekosystemet för digi-
tal hälsoinnovation. Entreprenörer 

och företag är den grupp där en-
gagemanget vuxit snabbast inom 
DigitalWell Arena, från en handfull i 
starten 2019 till över 400 i slutet av 
2021. Olika stödtjänster har levere-
rats till 77 företag under perioden. 

Sammanlagt har DigitalWell Arena 
bidragit till att företag och entre-
prenörer har fått tillgång till inves-
teringar på 67 miljoner kronor, lik-
som att 11 nya företag och 56 nya 
arbetstillfällen skapats. Dessutom 
har stödet bidragit till 13 helt nya, 

eller vidareutvecklade, digitala 
hälso- och välfärdstjänster.
   Inom regionen samverkar nu ett 
tiotal värmländska kommuner i 
innovationsmiljön. Dessutom har 
kontakt etablerats med över 50 
olika klusterorganisationer, både 
nationella och internationella. 
   Sett till hela Vinnväxtinitiativet 
har 160 miljoner kronor adderats 
till den ursprungliga finansiering-
en, och över 50 nya forsknings- 
och utvecklingsprojekt har initie-
rats.


