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Upprättandet av innovationssystemet SLL Innovation
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting arbetar sedan en tid tillbaka målmedvetet för att
bygga upp en samlad organisation kring behovsdrivna innovationer inom
hela hälso- och sjukvården. Arbetet är en långsiktig satsning på att
uppmärksamma och tillvarata vårdpersonalens ännu inte fullt utnyttjade
potential till innovationer i vården. Dessutom är det en länk för företag som
vill samarbeta med vården med tjänst- och produktutveckling.
FoUU-utskottet har tillstyrkt förslaget vid sitt möte 2010-10-26 § 85, se bif
protokollsutdrag.
Centrala samverkansgruppen har informerats om ärendet 2010-11-10.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna landstingsdirektörens förslag till nytt landstingsövergripande
innovationssystem.
att den årliga kostnaden för Stockholms läns landsting uppgår till
2 500 000 kr för vardera åren 2010, 2011 och 2012 och finansieras inom
ramen för budgeten för landstingsstyrelsens förvaltning.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
SLL Innovation är ett innovationssystem som inledningsvis stödfinansieras
av Vinnova och arbetar med att tillvarata och omvandla medarbetares idéer
till kommersialiserbara produkter eller tjänster. SLL Innovation är ett
landstingsövergripande innovationssystem för medarbetare i hälso- och
sjukvården och en länk för företag som vill samarbeta med vården.

Bilaga
Protokollsutdrag från FoUU-utskottet 2010-10-26 § 85
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Vinnova fick år 2009 av regeringen uppdraget att utlysa ett särskilt
finansiellt stöd till så kallade innovationsslussar vars syfte är att öka antalet
samverksansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer
inom hälso- och sjukvården. Stockholms ansökan var en av sex ansökningar
som beviljades stöd.
Förslaget till det nya innovationssystemet presenterades på
direktörsgruppsmöte den 25 mars 2010, 23 september 2010 och 14 oktober
2010 samt föredragande på FoUU-utskottet den 18 maj 2010 och 24 augusti
2010. I syfte att särskilt säkerställa sjukvårdsdirektörernas stöd och
medverkan har samtliga sjukhusdirektörer och sjukvårdsdirektörer utsetts
till SLL Innovations styrgrupp.
SLL Innovations första idé som blivit en patenterad produkt
För att exemplifiera det SLL Innovations arbete och betydelse för
medarbetare inom hälso- och sjukvården, redogörs här kort för en
behovsdriven innovation, framtagen baserad på en idé av Sonja
Gustavsson, undersköterska vid Södersjukhuset. Hennes idé rör
hanteringen av säker provtagning av navelsträngsprover på förlossningen.
Med hjälp av SLL Innovation har en prototyp tagits fram och kliniskt
prövats på Södersjukhuset. En patentansökan skickades till Patent och
registreringsverket (PRV) och i augusti 2010 meddelade PRV att patentet
för produkten beviljats. I ett nästa skede diskuteras en försäljningsstrategi
och den patentsökta produkten bjuds ut till försäljning till medicintekniska
företag som lanserar dessa på en öppen marknad. Tack vare det innovatörsavtal som SLL Innovation upprättat med Sonja Gustavsson ger henne en
procentuell royalty på såld produkt, allt enligt lagen om arbetstagares
uppfinningar (LAU SFS 194:345).
SLL Innovation – ett unikt innovationssystem
Fallet ovan beskriver flera dimensioner av SLL Innovations arbete som
bland annat är personalpolitisk, då medarbetare både uppmuntras och ges
incitament att vara kreativa och aktivt kunna bidra i utvecklingen av sitt
arbete. Det beskriver även hur idérikedomen inom hälso- och sjukvården
kan tillvaratas och bjudas ut på en öppen markand för förädling och
nationell och internationell lansering. Slutligen visar det även på det unika
system som SLL Innovation är i Sverige då innovationssystemet både har
verktyg för att samverka med företag och samtidigt hanterar medarbetares
idéer. Detta sker integrerat med vården enligt alla lagar och regler och
nyttjar samtidigt den redan befintliga kompetensen hos landstingets
medarbetare.

LS 1008-0649

3 (3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-11-11

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär ett krav på 50 % motfinansiering från landstinget på det
totala bidraget från Vinnova under 2010, 2011 och 2012. Det betyder en
motfinansiering från SLL på 2,5 miljoner kronor om året som ryms inom
LSF:s befintliga ramar.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Stf landstingsdirektör
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