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Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/05: 
Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena
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Bakgrund eHealth Arena

Regionalt tillväxtarbete
• Klimat att växa i – regional utvecklingsstrategi för 
Kalmar län 2030
• Strategi för smart specialisering i Kalmar län 
2021-2027 (utvecklingsområde e-hälsa)

Utveckling vård och omsorg
• Framtidens hälso- och sjukvård i Kalmar län – en 
målbild
• Handlingsplan Nära vård i Kalmar län
• Handlingsplan Person- och familjecentrerat 
arbetssätt i Kalmar län
• Handlingsplaner 2021-2022 (länsgemensam 
ledning)

Digitalisering
• Digital handlingsplan. Invånarens digitala 
vårdkontakter
• Regional digital agenda Kalmar län 2021-2022 
(mål med bäring på e-hälsa, se fig. till höger)
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VISION
Projektet eHealth Arena

”Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling 
såväl nationellt som internationellt”

Tillväxt är fokus för vår vision. Tillväxten skapas 
genom att vi blir bäst på att se till att e-hälsa blir 
en reell nytta för medborgare, vård och omsorg. 
Vi fokuserar på användandet och inte på utveckling 
av nya tekniska lösningar.
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Projektet eHealth Arena

1. Bidra till förnyelse och ökad konkurrenskraft i 
företag och näringsliv med en ökad
näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet

2. Öka användandet av digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för
människor att uppnå en god och jämlik hälsa
och välfärd
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Arbetsgrupp

Inkubation
e-hälsa

Representation:

• Regional utvecklingsförvaltning
• Lärande och förnyelse
• Regionstab kansli
• E-Health Arena

Gruppen har haft processtöd av en konsult med mångårig erfarenhet av utvecklande av 
innovationsmiljöer och näringsliv.

Processen har inkluderat t ex workshops kring mål och syfte med satsningen, behovsanalys 
samt benchmark.
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Utgångspunkt: en helhetsstruktur för utveckling av e-hälsa

• Bidra till tillväxt i näringslivet och global konkurrenskraft

• Har förmåga att möta idéer hos företag

• Stödjer utveckling av e-hälsa i Kalmar län som helhet (vård-/omsorgstjänster och –processer)

• Prioriterar innovation i tidig fas

• Stödjer utveckling och test av produkter, tjänster, processer för marknader

• Helhetsstruktur som delas och ägs av flera aktörer i regionen 

• De funktioner och processer som krävs för helhetsstrukturen innebär samhandling mellan Parter 
och Utförare

• Funktioner och processer inventeras, koordineras, mäklas, faciliteras, kommuniceras, förhandlas 
etc, med hjälp av eHealth Arena som har det koordinerande uppdraget.

• Finansieringen av eHealth Arena behöver vara långsiktig och inte beroende av projektfinansiering.
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Strukturen behöver innehålla följande funktioner

• Kunskapsutveckling
• Generera och sprida kunskap

• Legitimering
• Skapa intresse för behovet att förändra, och 

tillit till möjligheterna att lyckas

• Företagens incitament
• Främja att företag söker sig till området 

(sakfrågan e-hälsa, geografin Kalmar län)

• Resursmobilisering
• Attrahera och mobilisera resurser    

(mänskliga, tekniska, vetenskapliga, finansiella)

• Experimenterande
• Utveckla, testa, skala upp och exploatera 

nya lösningar

• Marknadsformering
• Främja, och utgöra, en växande marknad 

för nya lösningar
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E-health Arena – den koordinerande rollen

Parter
• Identifierar behov
• Gör åtaganden i arenans funktioner
• Formulerar mätbara mål
• Ger uppdrag till arenans Stöd
• Drar nytta av lovande resultat

Utförare
Offentliga och privata aktörer som driver 
och deltar i förändringsarbetet, på eget 
initiativ eller på uppdrag från parterna.

Stöd
• Agerar som en-dörr-in till strukturen
• Lyfter fram utmaningar och möjligheter
• Identifierar funktioner som behövs
• Finner parter och utförare 
• Mäklar kontakter mellan dem
• Föreslår parterna åtaganden för en funktionell helhet
• Faciliterar samverkan vid behov
• Stödjer förhandling om samarbetsvillkor
• Bidrar till ansökningar om finansiering
• Bidrar vid behov med metod- och processtöd i projekt
• Synliggör och utvärderar erbjudanden och case
• Kommunicerar resultat
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Behov av utveckling eHealth Arena 

• E-hälsa är en kunskapsintensiv bransch

• Kunskap kommer att vara basen för att skapa attraktivitet 
för nya etableringar i länet

• Kräver strategier för kompetensförsörjning och koppling till  
forskning och innovation

• Tvärvetenskapligt fält t ex teknik (hård och mjukvara), vård 
och omsorg (skapa förutsättningar för test, validering och 
evidens), juridik, företagsekonomi, beteendevetenskap, 
humanistiska perspektiv etc.
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Förslag på fysisk placering av eHealth Arena

• Arenan är idag placerad på Kalmar Science Park (KSP) på Varvsholmen i Kalmar

• KSP har i projektet varit leverantör av inkubationstjänster på e-hälsoområdet

• Förslaget är att KSP även fortsatt har det uppdraget
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Placering på Linnéuniversitet

• Regional aktör

• Närhet till kompetens (utbildning, internationell forskningsmiljö, innovation, näringsliv)

• Tillgång till relevanta tvärvetenskapliga kunskapsmiljöer på LNU

• Tillgång till testmiljö och utvecklade av evidens 

• Stärker och synliggör e-hälsosatsningen ur ett kunskapsperspektiv

• Stärker kopplingen till internationella kunskapsintensiva nätverk
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Förslag långsiktigt upplägg och finansiering 

Förslaget är att utveckla eHealth Arena i två steg:

Steg 1

• Region Kalmar län tecknar överenskommelser med de parter och utförare som behövs för helhetens 
olika funktioner

• Den fysiska placeringen ska i första hand etableras på Linnéuniversitetet

• Region Kalmar län äger och leder processen inför steg 2

Steg 2
Region Kalmar län bildar en lämplig formell struktur som äger eHealth Arena tillsammans med andra 
parter, till exempel Linnéuniversitetet, länets kommuner och relevanta bolag.
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Ekonomi

Budget enligt Regionplanen 2022-2024:

• Basfinansiering som är möjlig att växla upp med andra lokala, regionala, nationella 
och internationella medel.

• Dialog ska föras med övriga parter om medfinansiering inför steg 2.

Finansiering 2022 2023 2024

Regionplan 2 000 000 5 000 000 5 000 000
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