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Bakgrund
För att Styrelsen på ett systematiskt och transparent sätt ska kunna peka ut nya
insatser* har Swelife tagit fram ett ramverk. Det gör Swelifes roll och inriktning
tydligare, och bidrar till att programmets långsiktiga mål uppfylls i enlighet
med effektlogiken.
*Specifikt projektstöd genom öppna utlysningar till små och medelstora företag (SMF) och
tidiga projekt, behöver inte uppfylla alla krav i ramverket. Här gäller istället särskilda
utlysningstexter och bedömningsunderlag.

Ramverk
Swelifes insatser SKALL
bidra till Swelifes mål i enlighet med effektlogiken
ha ett tydligt innovationsfokus eller skapa förutsättningar för innovation
syfta till ökad samverkan mellan invånare/patient, hälso- och sjukvård, akademi och
näringsliv (skall i projektet involvera minst två olika intressentgrupper)
vara tydligt tidsbegränsade och möjliggöra utveckling i ett specifikt skede
ha en tydlig mottagare av resultat och plan för införande, ägande, drift och/eller
vidareutveckling
ha ett tydligt nationellt fokus och skapa bästa möjliga förutsättningar för nationell
eller internationell skalbarhet
tillgängliggöra resultat och lärdomar öppet
tydligt kunna resonera kring sitt jämställdhets- och Agenda2030-arbete

Swelifes insatser BÖR
vara systemförändrande eller skapa förutsättningar för systemförändring
samverka med relevanta insatser och/eller intressentgrupper för att undvika
dubbelarbete
följa och/eller driva utvecklingen framåt för nationell skalbarhet. Insatserna bör:
vara utvecklade i samverkan med invånare/patient, hälso- och sjukvård,
akademi och näringsliv, i en nationell kontext
förhålla sig till och kunna hantera befintliga hälsoutfallsmått och
harmoniserade hälso- och patientprocesser och på så sätt optimera
användningen av hälsodata
visa på tydliga effektmål och presentera en plan för värdehemtagning och
nyttogörande
vara förberedda för nationellt införande, ägande, drift, vidareutveckling och
kunskapsbyggande för att säkerställa användning och nytta
medfinansieras till minst 50% om inte särskilda omständigheter gör att projektet bör
medfinansieras i högre eller lägre grad
ha en plan för internationella samarbeten

Swelifes insatser SKALL INTE vara
grundforskning
marknadsföring och försäljning av färdiga produkter/tjänster
lokala eller regionala insatser utan tydlig plan för nationell implementering
utbildningsaktiviteter där det finns aktivt huvudmannaskap
beroende av Swelife för långsiktig ägande, drift eller förvaltning
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Samverkan
Swelifes insatser ska minska fragmentering och öka samverkan och bör därför inte överlappa
med insatser och uppdrag som görs inom andra organisationer eller som ligger i andra
organisationers uppdrag eller ansvarsområde. Istället för att duplicera arbetet eller ta över
ansvaret, ska Swelife därför i största möjliga utsträckning stärka och förenkla för andra
organisationer.
Swelife bör inom följande specifika områden stämma av med tex nedan nämnda aktörer
inför uppstart av nya insatser:

Internationalisering
Business Sweden
Invest in Skåne
Business Region Göteborg
Business Region Stockholm
Swecare
SwedenBIO
Vinnova (internationella avdelningen)
Vetenskapsrådet
Medtech4Health

Kliniska Studier
Kliniska Studier Sverige
LIF
SwedenBIO
Swedish Medtech

Infrastrukturer (forsknings- och innovationsinfrastrukturer;
inklusive register, biobanker, testbäddar etc.)
Vinnova
Vetenskapsrådet
Nordforsk
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Medtech4Health
IoT Sverige
AI Innovatino Sweden

Implementation
Relevanta Regioner och Kommuner
SKR
eHälsomyndigheten
Socialstyrelsen
DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)
Inera
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