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Uppdrag att utveckla innovationskraften i offentlig sektor 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem, (Vinnova) att i 
enlighet med vad som närmare anges under rubriken Uppdraget 
genomföra en satsning för att utveckla och stärka framtagande av 
innovationer och dess upptag i offentlig sektor, med tonvikt på vård och 
omsorg. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Sveriges 
Kommuner och Landsting, (SKL) samt andra relevanta intressenter och 
aktörer. 

För uppdragets genomförande får Vinnova från Kammarkollegiet 
rekvirera totalt 18 miljoner kronor, varav högst 4 miljoner kronor senast 
den 30 juni 2013 och högst 14 miljoner kronor tidigast den 1 januari 
2014 och senast den 30 juni 2014 från Kammarkollegiet. För år 2014 
avser regeringen ställa erforderliga medel t i l l Kammarkollegiets 
förfogande. I rekvisitionerna ska hänvisning göras t i l l diarienumret i 
detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 
Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., 
anslagsposten 1 Näringslivsutveckling - del ti l l Kammarkollegiet. Ej 
förbrukade medel ska återbetalas t i l l Kammarkollegiet senast den 
15 mars 2015 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta 
besluts diarienummer. 

Uppdraget ska delrapporteras til l Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet och Socialdepartementet) senast 14 april 2014. 
Efter genomfört uppdrag ska Vinnova utvärdera projekten och 
slutrapportera uppdraget senast den 30 juni 2015 ti l l Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet och Socialdepartementet). 

Postadress Telefonväxel E-post: r i .registratoreregeringskansliet.se 
103 33 Stockholm 0 8 - 4 0 5 10 00 

Besöksadress Telefax 
Mäster Samuelsgatan 70 0 8 - 4 U 3 6 16 
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Uppdraget 

Vinnova ska genomföra en satsning för att utveckla och stärka 
framväxten av innovationer och upptag av innovationer i offentlig sektor, 
med tonvikt på vård och omsorgsområdet. Utgångspunkten för 
uppdraget är att inledande genomföra pilotsatsningar som sen följs av en 
öppen utlysning där möjligheter ges att vidareutveckla metoder för att 
skapa förutsättningar och incitament för att främja innovationer. Det 
kan gälla styrning och ledning, kompetens, patient- och 
brukarmedverkan, belöningssystem, organisatoriska faktorer, samt olika 
faktorer som påverkar samarbetet mellan hälso- och sjukvården, 
omsorgen och näringslivet. Inom ramen för uppdraget kan Vinnova även 
söka hitta nya lösningar för att dela risken mellan hälso- och sjukvården 
och företag med innovativa produkter med syfte att bidra till att 
produkter tidigare introduceras inom vård och omsorgsområdet. 

Satsningens syfte är att stärka möjligheterna för att innovativa varor och 
tjänster tidigt ska upptas i verksamheten. 

Insatsen ska vända sig till aktörer såsom offentlig sektor, privata 
vårdgivare och företag som kan leverera produkter, tjänster och 
processer som behövs för att utveckla metoder som kan underlätta 
implementering av innovationer i offentlig sektor. 

I uppdraget ingår att göra en nulägesbeskrivning av hinder och lärande 
exempel avseende introduktion av innovationer inom vård och omsorg 
inom offentlig sektor. 

Uppdraget ska genomföras med beaktande av det arbete som pågår för 
att vidareutveckla modeller för ersättningssystem samt det uppdrag 
Tillväxtverket fått att genomföra pilotsatsningar med utvecklingscheckar 
inom vård och omsorg. Även direktiven till Utredningen om framtida 
valfrihetssystem inom socialtjänsten (dir. 2012:91) ska beaktas. 

Skälen för regeringens beslut 

Innovativa lösningar i den offentliga sektorn är avgörande för att Sverige 
ska kunna möta de globala samhällsutmaningarna. Det finns många sätt 
att påverka innovationsklimatet i den offentliga sektorn, bl.a. kan 
regelverk och styrmedel användas för att premiera nytänkande och 
utveckling. 

En annan viktig förutsättning för att åstadkomma denna förändring är 
att offentliga aktörer utvecklar ett närmare samarbete med privata och 
idéburna organisationer, liksom med forskare och akademiska miljöer 
och patienter/brukare. Den svenska hälso- och sjukvården utgör en 
central del av välfärden med syftet att främja och säkerställa en god hälsa 
och erbjuda vård efter behov på lika villkor för hela befolkningen. I 
internationella bedömningar rankas och värderas det svenska hälso- och 
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sjukvårdssystemet högt. Sverige ligger också bland de främsta länderna i 
världen när det gäller medicinska resultat. 

Innovationer inom vård och omsorg kan bidra t i l l att förbättra vård- och 
omsorgsverksamheter och behandlingar; dess värde, kvalitet och 
effektivitet. Det kan handla om nya utvärderade och säkra produkter och 
ny teknik, men också om nya tjänster, arbetssätt och metoder, samt sätt 
att styra och organisera verksamheten på. Hur väl sådana innovationer 
utvecklas och tas upp är av central betydelse för kvalitetsutvecklingen 
inom hälso- och sjukvården och för svensk tillväxt. Det bidrar även ti l l 
att möta kraven på ökad effektivitet och produktivitet. En viktig 
utgångspunkt för satsningen är därför att med olika metoder stimulera 
innovationer, förbättra upptagnings förmågan samt underlättar spridning 
och användning av dessa. 

Uppdraget är en del av genomförandet av den nationella innovations
strategin som regeringen presenterade hösten 2012 och den satsning om 
90 miljoner kronor per år under 2011-2014 för att förstärka 
förutsättningarna för innovation och kunskapsintensivt företagande som 
regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2011 
(prop. 2010/11:1, utg.omr. 24). 

Kopia t i l l 

Statsrådsberedningen/SAM 
Finansdepartementet/BA 
Socialdepartementet/SSAMB 
Näringsdepartementet/ENT och M K 
Utbildningsdepartementet/F 
Sveriges Kommuner och Landsting 


