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Forskningsdriven utveckling för ökad innovativitet av
hjälpmedelshantering i Dalarna  

Syfte: 
Förslag till organisationsledning som möjliggör 
en högre förmåga att implementera innovativa lösningar.

Mål: 
en organisation som bättre möjliggör implementering av 
innovationer så att dessa kostnadseffektivt kan komma brukare/användare till nytta.



Kartläggning med bl. a intervjuer

Kompetensutveckling chefer

Kompetensutveckling övriga medarbetare

Experimentella projekt

Dec 
2016

Nov 
2018

Jan 
2017

Jan 
2018

Ny teknik och 
implementering -

digital 
medicinhantering

Digital samverkan; 
Språktolk på distans

Försäljning; 
hantering av 

hjälpmedel som är 
konsumentprodukter

Verksamhetens inre 
flöden; från 

beställning till 
leverans

Förslag organisationsmodell
Kommunikation vunna 
kunskaper



Utveckla det man 
redan gör

Nya tjänster och 
sätt att 

arbeta på

Det handlar om kvalitet! 

Tillföra högt värde 
för målgruppen
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Värdebaserad vård

• An idea of ”Steering rather 
than rowing”                        
(Osborne and Gaebler, 1992)

• Nya Lösningar
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New Public Management





September 2017 May 2018

The innovation programme in the healthcare sector

in the county Dalarna in Sweden

Experimental project No 4.

Experimental project No 1.

Experimental project No 2.

Experimental project No 3.

Capacity

development

for staff.

Capacity

development

for managers.

C
ap

ac
it

y
d

ev
el

o
p

m
en

t
E

x
p

er
im

en
ta

l 
p

ro
je

ct

Klas Palm   UU 



Klas Palm   UU 

Den 3 oktober tar vi fram en handbok för 
hur vi kan arbeta realistiskt med förändring



Resultat

• Kultur, ex synen på risk

• Struktur, ex mål för att testa och uitveckla

• Personal, rekrytera på erfarenhet av utvekclingsarbete

• Ekonomi, budgetera för experiment och test

• Samarbeten, tidigt kommunicera med IT om nya

ideer – bjuda in

• Målgruppskännedom, aktivt fråga hur de 

upplever servicen, involvera brukare, anhöriga i utvecklingsprojekt

Utveckling av organisationernas:
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Seminarium Innovationsprojektet
Forskningsdriven utveckling för ökad innovativitet av        
hjälpmedelshantering i Dalarna

Tid: Tisdag den 27 november
13.00 – 17.00

Plats:  Hörsalen, Teknikdalen, Dalarnas Science Park
Forskaregatan 3, Borlänge

INBJUDAN


