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Tilldelande av verksamhetsuppdrag - SLL Innovation
till Danderyds sjukhus AB
Föredragande landstingsråd: Stig Nyman
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören föreslår att Danderyds sjukhus AB tilldelas ett nytt
verksamhetsuppdrag. Uppdraget innebär att driva och utveckla det landstingsövergripande innovationssystemet SLL Innovation, vars nuvarande
projektform avslutas 2013.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation som en
del av sjukhusets planerade verksamhet
arr kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i
samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.
Landstingsrådsberedningens motivering
SLL Innovation har framgångsrikt bidragit till att stärka innovationskraften
inom Stockholms läns landsting. Genom detta beslut får SLL Innovation
möjlighet att utvecklas ytterligare.
Verksamhetsuppdraget tilldelas Danderyds sjukhus AB, men SLL Innovation kommer att arbeta mot samtliga vårdgivare i Stockholms läns landsting.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 13 november 2012
Produktionsutskottets protokollsutdrag den 27 november 2012
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 25 oktober 2012
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Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL
till Danderyds sjukhus AB

Innovation

Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören föreslår att Danderyds sjukhus AB tilldelas ett nytt
verksamhetsuppdrag. Uppdraget innebär att driva och utveckla det
landstingsövergripande innovationssystemet SLL Innovation, vars
nuvarande proj ektform avslutas 2013.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 9 oktober 2012
Förslag till beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
arr tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation som en del
av sjukhusets planerade verksamhet
att kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i
samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.
Produktionsutskottet föreslås besluta att tillstyrka
att tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation som en del
av sjukhusets planerade verksamhet
arr kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i
samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Under 2010 inrättades SLL Innovation som ett projekt under landstingsstyrelsens förvaltning. SLL innovation är ett landstingsövergripande
innovationssystem som under tre års tid har stödfinansierats av
VINNOVA .
1

SLL Innovation arbetar huvudsakligen med att 1) tillvarata medarbetares
idéer och 2) att utgöra en länk för de företag och entreprenörer som vill
samarbeta med vården inom innovationsutveckling. Under våren 2012
överläts projektägarskapet och projektbudget för SLL Innovation från
landstingsstyrelsens förvaltning till Danderyds sjukhus.
Projektet och dess finansiering upphör 31 oktober 2013. För att säkra en
fortsatt positiv utveckling av innovationer i nära anslutning till hälso- och
sjukvården föreslås därför att SLL innovation fortsatt drivs inom ramen för
ordinarie verksamhet. Danderyds sjukhus AB bedöms för närvarande ha de
bästa förutsättningar att driva SLL Innovation eftersom sjukhuset har
erfarenhet av att driva SLL Innovation i projektform.
Bakgrund
SLL Innovation är en av sex så kallade "innovationsslussar" i Sverige som
VINNOVA medfinansierar inom myndighetens program "Innovationsslussar i hälso- och sjukvården". Stockholms läns landstings har
delfinansierat projektet SLL Innovation sedan 2010. SLL Innovation är ett
landstingsövergripande innovationssystem som dels arbetar med att
tillvarata och omvandla medarbetares idéer till kommersialiserbara
produkter eller tjänster, dels utgöra en länk för de företag och
entreprenörer som vill samarbeta med vården inom innovationsutveckling.
Verksamheten utgår från de medicintekniska enheterna på Danderyds
sjukhus AB, Karolinska universitetssjukhuset samt Södersjukhuset AB där
befintliga resurser utnyttjas och förstärks genom projektbudgeten.
Landstingsstyrelsens förvaltning har samordnat projektet tillsammans med
Danderyds sjukhus AB. Sedan våren 2012 drivs projektet helt från
Danderyds sjukhus AB. Under projektets två år har ett väl fungerande
innovationssystem etablerats i vilket samtliga landstingets sjukhus samt
SLSO och privata vårdgivare ingår.

1

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i

Sverige.
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Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset driver en annan
form av stöd för innovationer genom att stötta framtagandet av
innovationer via samarbetet mellan sjukvård, akademi och medicinteknikföretag, den så kallade triple helix modellen.
Skillnaden mellan SLL Innovation och Innovationsplatsen är att den
förstnämnda primärt syftar till att ta tillvara medarbetares idéer samt småoch medelstora företags behov av samarbete runt innovationsutveckling i
hälso- och sjukvården. Det senaste året har ett särskilt samarbete mellan
SLL Innovation och Innovationsplatsen etablerats. Syftet är att få utbyte av
sakkunskaper och erfarenheter. Det sker också samarbete i enskilda
projekt.
SLL Innovation samverkar också med SLL upphandling för att utveckla och
implementera ett system för innovationsupphandling för hela landstinget.
Det finns även ett samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningens
Idéråd, vars syfte är att främja utvecklingen av tjänster inom Stockholms
läns hälso- och sjukvård.
Överväganden
Landstingets satsning på SLL Innovation har uppvisat goda resultat, både
vad gäller medarbetar- och företagssamarbeten (se årsberättelse LS 12040547). Verksamheten har flera positiva fördelar för hela hälso- och
sjukvården och näringslivet. Den bidrar till ökad säkerhet för patienter och
vårdpersonal genom att effektivare och säkrare produkter och tjänster ges
möjlighet att nå hälso- och sjukvården snabbt. SLL Innovation utgör
dessutom ett viktigt personalpolitiskt verktyg för att synliggöra, tillvarata
och omvandla medarbetares idéer till konkreta förbättringar i vården.
Projektet har bidragit till att landstinget ligger i framkant vad gäller
innovationsutveckling inom hälso- och sjukvården i Sverige och i övriga
Europa.
Den totala projektbudgeten för SLL Innovation mellan åren 2010-2013
uppgår till 14,5 miljoner kronor (VINNOVA 7 mkr och SLL 7,5 mkr)
Landstingsfullmäktige fattade beslut i budgeten för 2013, LS 1201-0055, att
ytterligare stärka SLL Innovations verksamhet genom att göra en särskild
satsning på Södertälje sjukhus AB med totalt nio miljoner mellan 20132015. Det nya uppdraget innebär att göra Södertälje sjukhus till en
"testbädd" för utveckling av tjänster, produkter, processer och
organisatoriska lösningar inom ramen för SLL Innovation.
I dag är SLL Innovation väl etablerat i hela landstinget och har arbetat fram
tydliga rutiner och processer som omfattar både juridiska frågeställningar
och produktförädling. SLL Innovations framgångar har ofta refererats i
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nationell media och är en föregångare för flera andra landsting och länder i
Europa som planerar att etablera liknande verksamheter.
Eftersom projekttiden för SLL innovation löper ut den 31 oktober 2013
föreslås SLL innovation fortsatt drivas inom ramen för ordinarie
verksamhet. För närvarande bedöms Danderyds sjukhus AB ha de bästa
förutsättningar art fortsätta driften av SLL innovation eftersom sjukhuset
har erfarenhet av att driva SLL Innovation i projektform.
SLL Innovations organisering är en grundläggande framgångsfaktor. Därför
ska Danderyds sjukhus fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten i
genom att utgå från nuvarande organisering och uppdrag. Det betyder att
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i nära samarbete med
övriga sjukhus i hela landstinget. Förutsättningen för SLL Innovations
organisation bygger på personalresurser från övriga sjukhus medicintekniska avdelningar. Ersättning för medverkan utgår från SLL Innovation.
I takt med att verksamheten utvecklas kan såväl organisation som
finansiering av SLL Innovation komma att ses över för att skapa en optimal
förutsättning för innovationsverksamhet i landstinget.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
SLL Innovation föreslås finansieras inom ramen för redan beslutad
projektbudget av landstingsstyrelsen (LS 1008-0649) fram till dess att
projektet upphör. Bedömningen är att en budget som uppgår till 10
miijoner kronor om året kommer att krävas för att driva och utveckla SLL
Innovation som ordinarie verksamhet. Kostnaden avser primärt behovet av
mer personalresurser för att vidareutveckla SLL Innovation till en fullskalig
landstingsövergripande verksamhet för hela hälso- och sjukvården.
Kostnader för drift av SLL Innovation inom den ordinarie verksamheten
från och med 2014, föreslås beaktas i samband med landstingsfullmäktiges
budgetberedning inför 2014.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo v
Landstingsdirektör
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§71
Tilldelande av verksamhetsuppdrag - SLL Innovation till
Danderyds sjukhus AB
LS 1208-1002
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 9 oktober 2012.
Protokollsutdrag från Forskningsberedningen 25 oktober, § 35.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande
verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation
som en del av sjukhusets planerade verksamhet
att kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i
samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.

Vid protokollet
Elisabeth Angard-Levander

/Exp:

Akten, LS, DS

20 november 2012
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Landstingsstyrelsen
Produktionsutskottet
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PROTOKOLLSUTDRAG
2012-11-27

Justerat den 30 november 2012
Anna Starbrink
Inger Ros
§67
TiUdelande avverksamhetsuppdrag
Danderyds sjukhus AB
LS 1208-1002

"SLLINNOVATION"till

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012
Produktionsutskottet beslutade att tillstyrka
att tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation som en del
av sjukhusets planerade verksamhet
att kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i
samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.
Vid protokollet
Agneta Marmestrand
Exp
Akten
Landstingsdirektören
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Landstingsstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

Forskningsberedningen

Protokollsutdrag landstingsstyrelsens
forskningsberedning den 25 oktober 2012
Datum för justering: 2012-10-30
Stig Nyman
Anders Lönnberg

§35
Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation
Danderyds sjukhus AB
LS 1208-1002

till

Viktoria Björk föredrog ärendet för beredningen.
Beredningen tackade för föredragningen och övergick till beslutsfattande i
ärendet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 9 oktober 2012
Förslag till beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tilldela Danderyds sjukhus AB det landstingsövergripande
verksamhetsuppdraget att driva och utveckla verksamheten SLL Innovation
som en del av sjukhusets planerade verksamhet
att kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i
samband med landstingsfullmäktiges budgetberedning inför 2014.

Vid protokollet
Karin Mikaelsson

Exp: Landstingsstyrelsens arbetsutskott, Akten
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