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1. Öka näringslivstillväxten inom
e-hälsoområdet

2. Öka användandet av e-hälsotjänster och
produkter i Kalmar län och indirekt även
nationellt

Övergripande mål



Målbild

Företagande
• att länets näringsliv förnyas inom e-hälsa
• att länets är en av Sveriges bästa när det gäller att

tillvarata och utveckla bolag inom e-hälsa
• modeller för inkubation inom e-hälsa

Nyttiggörande
• ett ökat användande av digitaliseringens och e-hälsans

möjligheter
• en förenkling avseende implementering av 

tjänster/produkter inom vården
• social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Kompetens/erfa
• en kompetensfyllnad inom e-hälsa
• ett aktivt nätverk inom e-hälsoområdet med såväl

nationell som internationell representation
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Innovationsrådgivning för företag inom e-hälsa i Kalmar län

Det ska vara enkelt att vara entreprenör!
Därför tar vi fram en process som ska stötta dig i att gå från idé till färdig produkt eller tjänst. 
Processen ska vara tydlig och för dig som idébärare ska du alltid veta vilken eller vilka aktörer 
du kan prata med och få stöd från i de olika stadierna i utvecklingsresan.



”BOLAGSTRÄFFAR”



e-hälsokluster 
Kalmar län

mar län!

”Näringsliv och innovation – så bygger vi eHälsomarknaden i Kalmar län!”



Nyttiggörande

• ett ökat användande av digitaliseringens och e-hälsans möjligheter

• en förenkling avseende implementering av tjänster/produkter inom vård och omsorg

• social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Välkommen till eHealth Arenas showroom!



HACK FÖR HOPP OCH HÄLSA!



”Framtidens rehabilitering 
och habilitering är NÄRA”





Kompetens/erfa

• kompetensfyllnad inom e-hälsa

• ett aktivt nätverk inom e-hälsoområdet med såväl nationell som internationell representation



•Digital transformation utifrån ett ledningsperspektiv
Ledare måste ständigt utvecklas och anpassa sig till en föränderliga miljö, men framför 
allt få sina medarbetare att göra detsamma. Vi skapar förutsättningar och ger 
nödvändiga verktyg för att ledarna ska få kunskap om praktiska metoder för att utveckla 
nya förmågor, eliminera prestandaklyftor och driva den digitala transformationen på ett 
hållbart och inkluderande sätt.
•Digitala metoder, digital teknik, arbetssätt samt innovation och hållbarhet
Deltagarna får både individuella uppgifter och gruppuppgifter att arbeta med, baserat på 
verkliga behov. Det ska att ge ökade kunskaper inom digital teknik och innovation, som 
kan bidra till att lösa både basala och mer komplicerade behov. Det ska också ge stöd i 
att bättre anpassa och utveckla verksamheten i en värld som ständigt förändras.

Level Up
Digital utbildning för ledare inom offentlig sektor med inriktning 
hälsa-, vård- och omsorg. Level Up riktar sig till dom som vill öka 
både sin egen och sina anställdas digitala kompetens



14 – 15 SEPTEMBER 2022



Health Data Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Karolinska Institutet Linnéuniversitetet

Stockholm universitet eHealth Arena

Uppsala Universitet Leap for Life

Digital Well Aren Region Stockholm

Digital Health RIT Health

Region Halland Future Position X

Sting Testbädd Livsmedicin

Sthlm Science City Bron Innovation

RISE

- Europeisk Digital Innovationshub inom hälsodata



- en del av Health Data Sweden

- en del av Health Innovation of Sweden



Kalmar läns inriktning

”I samverkan mellan vård och omsorg, akademi och näringsliv möjliggöra utveckling och test av 
e-hälsolösningar i offentlig sektor för validering och lärande med målsättning att utveckla 
sömlösa personcentrerade arbetssätt och bidra till prevention.” 

Skapa en attraktiv ”offentlig sektor-testbädd”!




