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Eldsjälar lyfter kvaliteten
i svensk välfärd

P

rivata välfärdsföretag utgör en viktig drivkraft för nytänkande och
effektivisering. De behövs bland annat för att klara av de demografiska och ekonomiska utmaningar som offentlig sektor står inför.
Genom privata välfärdsföretag får vi mer innovation som i sin tur bidrar till
att höja kvaliteten i vård, skola och omsorg.
Några av exemplen i den här rapporten är mobila förskolebussar, som
barnen älskar och som lockar studiebesök från hela världen, en digital
vårdcentral där patienterna slipper väntetider och en interaktiv lärplattform för högstadiet som har inspirerat och lyft utslagna elever.
Alla bra idéer är inte svenska och ibland kan vi dra fördel av att köpa
tjänster från andra länder. Det gäller även välfärdsområdet. På motsvarande sätt kan svenskt kunnande på välfärdsområdet exporteras till
andra. Exportmarknaden för välfärdstjänster utgör en stor möjlighet att
utveckla vård, skola och omsorg, och samtidigt stärka tillväxten.
Om vi ska bli en framgångsrik exportnation av välfärdstjänster
krävs en stark hemmamarknad med stabila aktörer och god lönsamhet.
Stockholms Handelskammare har i tidigare rapporter visat att den
svenska andelen av den globala vårdmarknaden är marginell. Enbart
den globala marknaden för rena vårdresor, det vill säga resor för att söka
vård vid sjukhus, motsvarar ett marknadsvärde på uppemot 480 miljarder kronor årligen.
I den här rapporten intervjuas företagare inom skola, vård och
omsorg. Alla har visat prov på innovationsförmåga och uthållighet.
De har utmanat gamla strukturer och skapat något
nytt till gagn för patienter, brukare och elever. Dessa
eldsjälar lyfter kvaliteten i svensk välfärd och kan
mycket väl bli framtidens exportföretagare.

Stockholm, januari 2017
MARIA RANKKA
vd, Stockholms Handelskammare
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WELFARE BUSINESS INNOVATION IS IMPROVING OUR LIVES
Conclusions:
• Innovation and entrepreneurship are imperative to address
challenges within schooling, health and social care.
• Private welfare providers are a key driver of innovation and
rationalization of the public sector.
• The scope for innovation, especially in digital services, needs
improving.
• Sweden’s ambition to be a welfare exporter requires active
collaboration between the public sector, business and research.

SUMMARY
AND
CONCLUSIONS
Welfare is being developed by enthusiasts. This report
includes interviews with 16 entrepreneurs based in the
Stockholm region. They share inventiveness and a will
to help patients, students and users. Some have backgrounds in the public sector, but all attest to the lack of
interest in innovation in many large public sector organisations that compelled them to become entrepreneurs.
They are all in the process of realizing ambitious ideas
that are driving the welfare sector forward.

Schoolido has created an interactive teaching
platform for the senior school level. Riddarens Vårdcentral develops proprietary digital solutions tailored
to patient needs. Akademiska skolan introduced
extended school days and an enhanced structure for
students. Kunskapsskolan broke established routines,
starting individualized schools. WerLabs has developed web-based health surveys. MamaMia’s LGBTQ
prenatal reception makes everyone feel secure, which
may have helped reduce the number of caesareans.
Over 100,000 school students use the MathLeaks
app. KRY was Sweden’s first web-based health center.
Helianthus’s mobile pre-school busses have developed new teaching methods. The enterprise Mando
6

redesigned the care of eating disorders. Cenvigo is
developing e-health solutions at the interface between
health and social care. Kavat Vård delivers individualized care for older people with differing profiles.
Capio S:t Göran reorganized the hygiene process
and cleaning with UV light, reducing the number of
care-related infections. Ung Omsorg has integrated
an idea to create meetings that bridge the generation
gap, enhancing older people’s quality of life, while
creating job opportunities for young people. Humana
has embedded sophisticated technology into retirement homes from the round up. Silver Life wants
to satisfy the new generation’s needs for retirement
homes, offering service, attractive architecture and
social activities.
Without innovation and private sector entrepreneurs Sweden cannot cope with its demographic and
ecnomic challenges. It is private sector entrepreneurs
who can turn Sweden into an exporter in the welfare
sector. But central and local government need to ramp
up innovation speed, create better potential for innovation and build partnership with new and existing
businesses
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VÄLFÄRDSFÖRETAGENS INNOVATIONER FÖRBÄTTRAR VÅRA LIV

Innovationer i
privata välfärdsföretag
Innovationer möter ofta motstånd, särskilt inom den offentliga sektorn. Det
vittnar många privata välfärdsföretagare om. I den här rapporten lyfter vi
fram flera exempel på innovativt entreprenörskap inom vård, skola och
omsorg. Alla har olika inriktning men en sak gemensamt, nya idéer omsatta i praktiken, till gagn för elever, patienter och brukare.

Innovation handlar om att pröva något nytt. Det
kan vara produkter, tjänster eller arbetssätt. De flesta
associerar innovation med nya idéer och patent men
det avgörande med innovation är att idéerna genomförs och skapar nytta.
Nya behandlingsmetoder och läkemedel har
revolutionerat hälso- och sjukvården. Tidigare
dödliga sjukdomar kan botas och vi lever längre.
Robotiseringen har bidragit till nya tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg. Onlineuniversitet
sprids till fler och fler länder. En rad olika rapporter
visar på digitaliseringens potential. Konsultföretaget
McKinsey har gjort en omfattande genomgång av
värdet av digital teknik i hälso- och sjukvården och
bedömer att fullt utnyttjade digitala tekniker år 2025
leder till 25 procent lägre bruttoenhetskostnad för
hälso- och sjukvården.1
Samtidigt står Sverige inför stora demografiska
utmaningar och ett ökat tryck på den offentliga sektorn. Innovation är en viktig drivkraft. I en utredning
om hälso- och sjukvårdens effektivitet konstateras att
1 Värdet av digital teknik. McKinsey, juni 2016.
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det finns en stor samlad effektiviseringspotential och
att resursbristen sällan är problemet.2
Välfärdssektorns utveckling och effektivisering är
beroende av risktagande entreprenörer som törs pröva nya vägar för att förbättra skola, vård och omsorg.
När några prövar nytt som fungerar sprids idéerna.
Konkurrens om kunder, patienter, brukare och
elever tjänar ofta som en drivkraft till effektivisering
och högre kvalitet. Undersökningar inom vård- och
omsorgsbranschen visar att drivkrafterna till att starta
företag för en övertygande andel är att ”förverkliga
sina idéer för verksamheten” och att ”hjälpa andra
människor”.3
I Sverige finns det 11 000 välfärdsföretag. Bara i
Stockholmsregionen finns 130 700 elever och 14 700
lärare i fristående skolor. Mer än 60 procent av alla
vårdcentraler är privata. I såväl Stockholms län som
Uppsala län tillhandhåller privata utförare mer än
hälften av platserna för äldre med särskilt boende.
2 Effektiv vård 2016:2.
3 Se till exempel Vård- och omsorgsföretag – Drivkrafter.
Företagarna 2016.
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”

Det avgörande med innovation är att
idéerna genomförs och skapar nytta
Flertalet studier visar att verksamhetens kvalitet, personalens trivsel och lönerna är desamma eller högre i
välfärdsföretag jämfört med i offentlig sektor.4
Flera pekar på olika hinder inom den offentliga
sektorn som försvårar innovation. Det kan handla
om ersättningssystem som inte stödjer innovation,
till exempel vårdcentraler på nätet, tillämpningen
av lagen om offentlig upphandling, gamla strukturer eller helt enkelt en rädsla för förändring.
Konkurrensverket framhåller upphandling som en
viktig drivkraft till innovation men det kräver ett ökat

fokus på innovationsvänliga upphandlingar.5
Effektiva innovationssystem och innovationer är en
viktig del för att bibehålla Sveriges konkurrenskraft.
Det är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för tillväxt och framtida
välstånd. Men ingen innovation utan entreprenörer. I den här rapporten presenterar vi företagare
inom vård, skola och omsorg som alla har något
gemensamt, en stark drivkraft för nytänkande och
innovation.

4 Förbättrad Välfärd. Sant och falskt om företagande i 		
välfärden. Svenskt Näringsliv/HUI Research

5 Offentlig upphandling och innovation. Konkurrensverket.
Charles Edquist. 2014
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EXEMPEL PÅ IDÉER
OCH INNOVATIONER
som företag i huvudstadsregionen har
bidragit till i välfärdssektorn
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
		 SKOLA

MELOQ
EasyAngle digital goniometer
Meloq har tagit fram en produkt som ersätter den
traditionella goniometern. EasyAngle ger ett exakt
gradantal i ledrörlighet och syftar till att underlätta
arbetet för framför allt fysioterapeuter.

OMSORG

COLLABODOC
Ett processverktyg för vården
Ett digitalt processverktyg som främst syftar till
att effektivisera akutbesök i primärvården. Via
pekskärmar i väntrummet lämnar patienten sin
sjukdomshistoria vilket ger vårdpersonalen en
snabb bakgrund inför själva mötet. I verktyget finns
också ett stöd för kvalitativ och standardiserad
journalföring.

KRY
Den första digitala vårdcentralen
Som patient bokar och betalar man sin läkartid
online. Patienten legitimerar sig med bank-id. Sedan
tar doktorn emot via videosamtal i surfplattan eller
mobilen. Patienten får rådgivning, recept eller remiss
– precis som vid ett vanligt vårdbesök.

HEALTH SOLUTIONS
Program för följsam medicinering
Health Solutions RealQ och patientstöd utvecklar stöd
till både vårdgivare och patienter. RealQ är ett system
som genererar kvalitetsuppföljning och kvalitetsdata i
realtid från uppgifter om behandlingarna som samlas
in i verksamheten.
Patientstöd är ett program för att stötta patienter
till följsamhet, både när det gäller medicinering och
livsstilförändring.
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ENCARES
Underlättar perioperativa vården
Webbaserad mjukvara som hjälper opererande
kliniker att införa och upprätthålla ERAS®, ett
strukturerat behandlingsprogram som förbättrar
kvalitén och effektiviteten i den perioperativa vården.
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MANDO
Har utvecklat ätstörningsvården
Ett viktig stöd i ätstörningsvården är Mandometern,
en tunn våg som registrerar hur mycket och hur
snabbt patienten äter med förprogrammerade
kurvor för ättakt och mättnad. Vågen kommunicerar
trådlöst med en smartphone. Mandometern används
av anorektiker och bulimiker på Mandos kliniker i
Sverige, Australien och USA.

BELLY BALANCE
Ger stöd för patienter med IBS
Belly Balance tillhandahåller tjänster och produkter
som syftar till att stötta personer i behandling
av mag- och tarmsjukdomen IBS. Belly Balance
driver bland annat IBS-skolan samt har givit ut tre
kokböcker och en handbok för personer med orolig
mage och IBS.

CATHPRINT
Designar teknik för produktion av katetrar
Erbjuder en ny snabbare teknik för design och
tillverkning av katetrar. En kateter är ett hjälpmedel
för att tömma urinblåsan och behövs till exempel
vid operation eller vid prostataförstoring. Företaget
har utvecklat en design och tillverkningsmetod
som möjliggör ökad funktionalitet för katetrar
till väsentligt lägre kostnad. Tekniken baseras på
att nyttja flexibla kretskort och ersätter dagens
handtillverkade, komplicerade komponenter.

SOFROSYNE
Med abonnemang av medicinskt ansvariga
sjuksköterskor
Sofrosyne erbjuder MAS-tjänst (medicinskt ansvarig
sjuksköterska) via abonnemang till mindre och
medelstora vårdbolag. För att teckna avtal med
kommunen krävs en MAS. Sofrosynes tjänst har
därmed inneburit att små bolag som tidigare inte haft
möjlighet att uppfylla kravet har kunnat få avtal med
kommunen.

BRIGHTER
Underlättar för diabetiker
Företaget grundades då man utvecklade en metod
för diabetiker att enklare kunna kontrollera och
behandla sin sjukdom. I dag sitter företaget på ett
antal patent på produkter och tjänster som alla syftar
till att underlätta egenvård. Fokus ligger framför
allt på läkemedel som inte kan tas oralt utan måste
injiceras.

CHUNDCELL MEDICAL
Ger metodstöd för beslut inom
cancervården
Företaget är en spinnoff från institutionen för
onkologi-patologi på Karolinska institutet, och
har tagit fram en metod för beslutsstöd vid
prostatacancer. De kliniska parametrarna som
används i testet gör det möjligt att, till skillnad
från traditionella metoder, förutspå chansen till
överlevnad i relation till rekommenderad behandling.
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MAGNEA
Magnea Motion – sensorer för
rörelseaktivitet
Ett digitalt verktyg som både mäter aktivitetsnivå
och motiverar till ökad aktivitet hos patienter under
sjukhusvistelse. Fysisk inaktivitet är orsaken till
många sjukdomar och minskad muskelmassa
resulterar i komplikationer såsom fallolyckor.
Magnea har tagit fram en app med tillhörande sensor
som mäter rörelseaktivitet. Datan bearbetas och
sänder sedan relevant information till både patienten
och dennes vårdgivare. Systemet kan till exempel
varna om en patient legat för länge i samma position.
Utöver detta motiverar appen till ökad aktivitet
genom olika övningar.

SENSEGRAPHICS
Underlättar träning för kirurger
Företaget utvecklar en simuleringsplattform som
syftar till att ge läkare och framför allt kirurger en
möjlighet att träna på ingrepp i en riskfri virtuell
miljö. Tekniken erbjuder anatomiska strukturer i
realistisk 3D-grafik, simulerade fysiska reaktioner
och många andra viktiga funktioner hämtade från
verkliga patientdata.

MAMA MIA
Regnbågsmottagning
HBTQ-familjer upplevde en oro inför bemötande vid
förlossning och det fanns en hög andel som födde
sina barn med kejsarsnitt, ett förlossningssätt
som är betydligt dyrare än vaginala förlossningar
och som dessutom innebär en något större risk
för komplikationer för mamma och barn. Mama
Mia regnbågsmottagning skapade trygghet för
blivande föräldrar vilket kan ha lett till minskat antal
kejsarsnitt.
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OBSTECARES
Minskar komplikationer vid förlossningar
En metod som mäter mjölksyrenivåer och
aminovätskor i livmodern, för att undvika
för höga nivåer som kan leda till utdragen
förlossning eller kejsarsnitt. Syftet är att minska
förlossningstiden, reducera antalet kejsarsnitt och
förlossningsrelaterade komplikationer för både
mamma och barn vid värksvaghet under aktiv
förlossning. Metoden har implementerats både i
Europa och Afrika.

WERLABS
Hälsoundersökningar via nätet
Företaget erbjuder hälsoundersökningar via nätet
och har tillgång till ett stort antal laboratorier.
Fokus ligger på att utveckla tekniken (machine
learning och artificiell intelligens), analyserna och
kostnadseffektiviteten. En läkare från WerLabs
granskar 40–50 provsvar per timme. Användare ges
tillgång till en privat onlinejournal där man kan följa
sina blodvärden över tid genom regelbundna tester.

RIDDARENS VÅRDCENTRAL
Förenklar samarbetet mellan patienter
och personal
Det innovativa är att vårdcentralen utvecklar egna
lösningar efter patienternas behov Ett exempel är att
patienterna får information kring remisser, prover,
labbsvar, åtföljt med en kommentar från läkaren,
direkt till mobilen.
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CAPIO S:T GÖRAN
Först i landet att använda UV-lampor
i städningen
Organiskt material, kemikalier och många andra
ämnen som inte syns för blotta ögat lyser upp när
man sätter UV-ljus på det. Lamporna används
i dag framför allt i städpersonalens utbildning.
Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett stort
problem inom sjukvården. Städningen på Capio
S:t Göran utgör en del av patientsäkerhetsarbetet.
Städningen kännetecknas bland annat av
kontinuerliga kvalitetskontroller med ATP-mätare,
gemensam städpolicy och tydliga direktiv om vilken
personalkategori som ansvarar för vilken städning.

AKADEMISKA SKOLAN
En skola för svenskar från hela världen
Skolan letade efter framgångsexempel och hämtade
inspirationen från Bronx, en av New Yorks fattigaste
stadsdelar. Där startades 1994 den första KIPPskolan av en 24-årig Yale-student. KIPP står för
Knowledge Is Power Program. Visionen är att alla kan
nå framgång, oavsett bakgrund.

APOTEA
Apotek på nätet
Apotea startades 1997 med en tjänst där kunden
kan ringa, skicka e-post eller chatta och med
mycket snabba leveranser. Apotea är Sveriges
första fullskaliga apotek som inte har någon fysisk
butik utan bara finns på nätet med ett heltäckande
sortiment av både receptfria och receptbelagda
läkemedel.

DIGIEXAM
En digital plattform för prov
Tjänsten är ett digitalt verktyg där prov kan skapas,
skrivas och rättas. Det ger eleverna möjligheten
att skriva prov på sin egen dator i en säker miljö,
där både utformandet och rättning av prov kan
genomföras effektivt.

SCHOOLIDO
Interaktiv lärplattform
En lärtjänst komplett för högstadiet som kan
användas för allt lärande. Plattformen bygger på
vetenskaplig grund, klassisk didaktik och pedagogik
kombinerat med senaste utvecklade smarta teknik
som skapar ett flyt i lärprocessen. Allt innehåll
är multimodalt, det vill säga innehåll som hänger
ihop i en helhet och i ett sammanhang genom
film, animation, bild, text, uppläst text, forum och
integration med till exempel Google och deras appar
för utbildning. Kursplanerna är inbyggda dynamiskt,
vilket innebär att allt innehåll kommunicerar med
målen och att varje del blir begriplig för eleven.

HELIANTHUS
Mobila förskolebussar med ny pedagogik
Bussarna utgör en del av förskoleverksamhet vilket
ställer nya krav på utveckling av pedagogik och
processer. Samtidigt bistår företaget kommuner att
upphandla bussar och har sedan starten medverkat
till att ett fyrtiotal förskolebussar finns i Sverige.
Helianthus erbjuder ett komplett koncept för mobil
förskola.
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KUNSKAPSSKOLAN
Fokus på lärande som är anpassat efter
varje elev
Det nya med upplägget var att bryta gamla strukturer
och se alla elever som individer. Varje elev tränas
upp att sätta egna mål, i stället för att alla är
lika. En del av undervisningen handlar om tydliga
strukturer och processer. En webbaserad lärplattform
”Kunskapsporten” med tillgång till strukturerat
undervisningsmaterial på ett ställe 24 timmar om
dygnet för elever och lärare användes redan i starten
i början på 2000-talet.

PICTUREMYLIFE
Digital dagbok
En digital dagbok som syftar till att förenkla vardagen
för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.
Dagboken ersätter handskrivna kontaktböcker och
gör kommunikationen mellan elever, föräldrar och
pedagoger lättare.

MATHLEAKS
En app för inlärning av matematik
Genom att prenumerera på Mathleaks app
får eleverna lösningsförslag till uppgifterna i
de vanligaste matematikböckerna i årskurs 9
och gymnasiet. Man får en förklaring av teorin
och hur den kan tillämpas för att räkna ut
talet. Utgångspunkten är att elever vill begripa
matematiken på ett så effektivt sätt som möjligt.
Både elev- och mattefokus, menar grundarna, är den
stora skillnaden mellan Mathleaks och traditionella
läromedelsförlag.

KAVAT VÅRD
Med profilerade äldreboenden
Det nya är specialinriktning och olika koncept, till
exempel språkprofilerade boenden (persiska och
arabiska) och äldreboenden som hotellkoncept med
möjlighet till tilläggstjänster utöver det offentliga
åtagandet.
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BIOSERVO
Servohandsken
Bioservo har tagit fram en kraftförstärkande handske
för personer med svagt handgrepp. I handsken finns
sensorer som förstärker användarens naturliga
rörelser. Tack vare tekniken är handsken till skillnad
från andra robotsystem smidig att bära.

INVACARE COLIBRI
El-scootrar
Invacare tar fram elektriska rullstolar och elscootrar för personer med nedsatt gångförmåga.
El-scootern Colibri syftar till att ge användaren ökat
oberoende då den är extra lättmanövrerad och med
möjlighet att ta sig in i trånga utrymmen. Den går
också att plocka isär utan användning av verktyg.
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HUMANA ÄLDREBOENDE
Högkvalitativ byggnation, modern och ljus
inredning och användande av teknik
Boendena har inbyggda avancerade tekniklösningar
redan från grunden. Här finns till exempel en funktion
i golvet som gör att belysningen dimmas upp när
den äldre stiger ur sängen på natten. Detta för att
minska risken för fallolyckor. På dörrarna in till de
boendes lägenheter känner handtagen av om den
som försöker öppna har rätt sändare på sig. På så
sätt behöver ingen få oväntat besök.

AIFLOO SMARTCARE
Ger tryggare äldreboenden
Erbjuder olika typer av digitala program för
smartphones för ett tryggare hemmaboende för både
äldre och personer med funktionsnedsättning. Aifloo
mäter rörelsemönster, puls, temperatur, sömn etc.
och kan med hjälp av artifiell intelligens känna igen
avvikelser och larma i tid.

CENVIGO
Först att använda sensorer
på vårdboenden
SILVER LIFE
Ett boende för olika skeden
Det nya är kombinationen av ett attraktivt geografiskt
läge, en tilltalande arkitektur, teknik som en självklar
del i äldreboendet och en personal med förståelse för
både omsorg och service.

UNG OMSORG
Ökar kvaliteten i äldres vardag och skapar
arbetstillfällen för unga
Det mest innovativa är organisationen av processerna
runt omkring, helt digitaliserat och med fokus på att
upprätthålla kultur och lärande trots ett stort antal
medarbetare spridda över Sverige.

Cenvigo har utvecklat Kanopy, ett digitalt tillsynsverktyg för att bland annat observera och följa upp
sömn. Verktyget ger underlag för rutiner inom
äldreboenden med mera. som är anpassade efter
äldres sömnvanor. Fler än var tionde svensk har
sömnproblem i dag. Många är äldre. Dålig sömn
kan vara nära kopplat till psykiska åkommor som
depression, demens, oro och ångest och ha fysiska
bieffekter såsom försämrat immunförsvar eller
en högre risk för fall, vilket är en stor kostnad för
sjukvården. År 2013 tvingades 270 000 personer
uppsöka akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor.

VISUECARE
Omsorgsplaner
En digitaliserad omsorgsplan i form av en molntjänst
där alla berörda personalgrupper samverkar i
ett omsorgsteam. VisueCare betecknar sig som
en social innovation med ökade möjligheter
till personcentrerad omsorg för boende inom
äldrevården och ökad trygghet och förbättring.
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HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
Entreprenörer inom hälso- och sjukvården driver utvecklingen framåt.
Värdet av nya idéer kan leda till att tillgängligheten till vården ökar, sjukdomsfall förebyggs, den medicinska kvaliteten höjs och att arbetsmiljön
förbättras. Digital teknik och nya processer har en stor potential att i
grunden förändra hälso- och sjukvården till gagn för patienter och skattebetalare. Tekniska lösningar finns tillgängliga i dag men en rad hinder
behöver undanröjas och nya entreprenörer behöver välkomnas.
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ANTALET VÅRDCENTRALER SOM DRIVS
I PRIVAT REGI I SVERIGE 2015
Stockholm

139

Västra Götaland

88

Skåne

66

Halland

24

Uppsala

22

Västmanland

17

Jönköping

16

Gävleborg

15

Västernorrland

12

Kalmar

11

Kronoberg

10

Värmland

10

Sörmland

9

Östergötland

9

Blekinge

8

Västerbotten

7

Dalarna

5

Örebro

4

Jämtland

4

Norrbotten

4

Gotland

2

KÄLLA: SKL OCH EKONOMIFAKTA

ANDELEN VÅRDCENTRALER SOM DRIVS I PRIVAT
REGI HAR ÖKAT FRÅN DRYGT 25 PROCENT ÅR 2007
TILL ÖVER 40 PROCENT ÅR 2015. VANLIGAST ÄR DET I
STOCKHOLMS LÄN, DÄR TVÅ AV TRE VÅRDCENTRALER
DRIVS I PRIVAT REGI. OVANLIGAST ÄR DET I NORRBOTTENS LÄN, DÄR ENDAST LITE DRYGT VAR TIONDE
VÅRDCENTRAL DRIVS PRIVAT.

ÖKNING I PROCENT
AV VÅRDCENTRALER I
PRIVAT REGI

40 %
2015

25 %
2007
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INTERVJU MED HAMMAD AL-SAAID, RIDDARENS VÅRDCENTRAL

Drömmen är en
vårdcentral i varje stad
Riddarens vårdcentral grundades i maj 2015 av Hammad Al-Saaid,
28 år, och hans bror Mohammad Al-Saaid, 29 år, båda legitimerade
läkare.

Varför startade du Riddarens vårdcentral?
– Jag ville bedriva vård på patienternas villkor,
inte på politikernas eller landstingens villkor, en vårdcentral med nöjda medarbetare och nöjda patienter.
Inom landstinget var det så mycket hets kring ersättningssystemet så man glömde bort varför man drev
vård och patienterna kände att de inte blev lyssnade
på. Ersättningssystemen borde i stället stimulera
kvalitet och innovation.
Hammad Al-Saaid upplevde att det fanns en stor
potential till förbättring genom tekniska lösningar
och att arbeta närmare patienterna.
Hur upplever du innovationsklimatet i
landstingen?
– Fanns inget innovationsklimat i landstingen, det
fanns inga diskussioner om innovation. Om man kom
med en idé fick man blankt nej. Innovativa lösningar
gav inte heller några direkta ersättningar. Dessutom
var man traditionsbunden och jobbade på ett sätt
som man alltid gjort. Jag kan förstå bristen på innovationsklimat på grund av det omgivande systemet
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med en stor administrativ börda.
Hammad Al-Saaid tar digital teknik som exempel
där patienter, särskilt de med kroniska sjukdomar,
längtar efter att underlätta sin vardag genom digitala
hjälpmedel men det utvecklades inte inom landstinget. Nu har e-hälsa kommit på dagordningen och även
landstingen tar vissa steg framåt vilket Hammad
Al-Saaid tycker är positivt.
Vad är innovativt med Riddarens vårdcentral?
– Vi försöker utveckla egna lösningar efter patienternas behov. Vi letar inte efter andra underleverantörer utan utvecklar lösningar efter patienternas behov.
Ett exempel är att patienterna får information kring
remisser, prover, labbsvar, åtföljt av en kommentar
från läkaren, direkt till mobilen.
Hammad Al-Saaid lyfter också fram att man vill
vara en del av närområdet. Riddarens vårdcentral
försöker samarbeta med olika föreningar så invånarna
i närområdet känner att vårdcentralen har en viktig
roll, inte bara för patienterna.

VÄLFÄRDSFÖRETAGENS INNOVATIONER FÖRBÄTTRAR VÅRA LIV

Hur går det för Riddarens vårdcentral nu?
– Det går bra. Antalet patienter växer. Man har
höga resultat i patientenkäter. Det är också en
utmaning när man växer, få personalen att ha kvar
värderingarna om att man är en servicefunktion och
att patienterna förväntar sig att bli sedda och få bra
service.
Hammad Al-Saaid känner alla i sitt område.
Klagomålen kommer direkt i mobilen om någon
patient är missnöjd.
Hammad Al-Said har satsat allt på Riddaren med
banklån och skulder och hans dröm är en Riddare
i varje stad som bedriver den bästa vården i Sverige
och är ett flaggskepp för hälso- och sjukvården.

FAKTA RIDDARENS VÅRDCENTRAL:
I dag finns en personalstyrka om tio personer.
Man har nästan 5 000 listade patienter.
Applikationen Helios Care är ännu i en betaversion och används av omkring 20–30 procent
av patienterna. När Helios Care når en CEmärkning är förhoppningen att kunna sälja
den till andra vårdcentraler.

”Vi försöker utveckla egna lösningar
efter patienternas behov”

Patienterna får information kring remisser, prover,
labbsvar, åtföljt av en kommentar från läkaren,
direkt till mobilen.
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INTERVJU MED RICHARD LAGERQVIST, WERLABS

Håll koll på hälsan
via blodanalyser
Hälsotestbolaget Werlabs erbjuder hälsokontroller och hälsoundersökningar via blodanalyser. Richard Lagerqvist är en av
grundarna.

Varför startade du Werlabs?
– Jag tyckte att primärvården som har uppdraget att
arbeta med prevention i samhället inte riktigt mäktade
med att axla det uppdraget. Folkhälsoinstitutet gjorde
inte heller ett bra jobb. Med hjälp av modern teknik
och pedagogik skulle man i tid kunna hindra till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar om patienten blev mer delaktig i sina provsvar och sin analys.
– Målet är att ha en tjänst och ett verktyg som
helt enkelt förebygger sjukdom och konsekvenser av
sjukdom vilket är en vinst både för individen och
inte minst för samhället. Kroniska sjukdomar som
hjärt-kärl och diabetes innebär enorma kostnader för
sjukvården. Vi vill förbättra folkhälsan.
– I början fick vi kritik för att vår idé skulle leda till
ökad belastning på vården. Men efter tre år kan vi
konstatera att den rädslan är obefogad. Vi har i stället
avlastat primärvården och minskat framtida hälsooch sjukvårdskostnader.
– Ta till exempel en 25-årig kille som satt mycket
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framför datorn, åt läsk och chips. En analys från oss
visade på alldeles för höga levervärden och blodsocker.
Det blev en varningsklocka som ledde till en förändrad
livsstil med motion och bättre kost.
– Vi vet att intervention tillsammans med information har en hälsofrämjande effekt.
Hur upplever du innovationsklimatet i
landstingen?
– Vi försökte samarbeta med landstingen men det
fanns inget intresse. Tror det beror på en rad olika
faktorer, en allmän teknikrädsla, ovana att arbeta
med modern teknik. Man sätter större tilltro till den
mänskliga faktorn än den tekniska. Särskilt den äldre
generationen läkare litar inte på tekniska beslutsstöd.
– Jag upplever att det inte finns utrymme för
innovation i hälso- och sjukvårdens vardag, tyvärr.
Innovation måste stimuleras och beredas väg för från
landstingens ledning.
Innovativa företag bör beredas en möjlighet att
utgöra en del av sjukvårdens vardag.
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Det saknas mod och engagemang för innovation i
landstingen samtidigt som man arbetar i rigida och traditionsbundna organisationer och fortsätter att arbeta
på samma sätt som man alltid har gjort.
– De som tänker nytt och fritt ses nästan lite snett på
vilket de förstås känner av och och därför kommer de
inte med nya idéer. Det finns ett motstånd mot förändring. Samtidigt är patienterna tvärtom oerhört öppna,
nyfikna och intresserade av att ta del av mer information och använda tekniska hjälpmedel.
Hur går det för Werlabs nu?
– Vi jobbar helt automatiserat med fokus på att hela
tiden utveckla tekniken (machine learning och artificiell intelligens), analyserna och kostnadseffektiviteten.
Skulle man använda vår plattform på en vårdcentral
sparar man personalresurser. Vi fokuserar på individen. För att få lönsamhet måste vi jobba effektivt. En
läkare från oss granskar kanske 40–50 provsvar per
timme. Patienterna är jättenöjda. Werlabs växer geografiskt och etableras nu i Norge och Storbritannien.

”Målet är att ha ett
verktyg som
förebygger sjukdom”
FAKTA WERLABS:
Werlabs erbjuder hälsokontroller via blodanalys
med över 100 provtagningsställen i samarbete med
aktörer inom den svenska hälso- och sjukvården,
till exempel Karolinska Universitetslaboratoriet,
Unilabs och Aleris. Genom Werlabs får man som
användare tillgång till en privat onlinejournal där
man kan följa sina blodvärden över tid genom
regelbundna tester.
Werlabs är i dag ledande på den skandinaviska
marknaden inom hälsokontroller direkt till privatpersoner.
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INTERVJU MED LOTTA ANDREASSON EDMAN, MAMA MIA

Regnbågsmottagningen
där alla är välkomna
Barnmorskan Lotta Andreasson Edman såg ett problem och
bestämde sig för att lösa det. I dag tar Mama Mias regnbågsmottagning emot hundratals blivande HBTQ-familjer varje år.

Mitt på Götgatan på Södermalm i Stockholm ligger
den barnmorskedrivna mödravårdsmottagningen
Mama Mia Söder. Mottagningen hade varit igång i
två år 2003 när man började se ett oroande mönster.
– Då hade vi tagit emot tretton kvinnopar. Alla
var rädda för hur de skulle bemötas på förlossningen.
“Kommer barnmorskan att gratulera mig när min
fru fött vårt barn? Kommer vi att kunna visa att vi
tycker om varandra?”, minns barnmorskan Lotta
Andreasson Edman. De ville också träffa andra för att
bilda nätverk. Det fanns få förebilder kring föräldraskap i samkönade relationer.
Elva av paren, en extremt hög andel, födde sina
barn med kejsarsnitt. Ett förlossningssätt som är betydligt dyrare än vaginala förlossningar och som dessutom innebär en något större risk för komplikationer
för mamma och barn. I Stockholm ligger kejsarsnittsfrekvensen annars normalt runt 20 procent.
Lotta Andreasson Edman kunde anta att oron inför
bemötandet på BB var en viktig bidragande faktor.
– Tretton familjer är ett litet underlag och det var
svårt att dra slutsatser på ett så litet antal, men vi vet
att otrygghet ökar sannolikheten för kejsarsnitt, säger
hon.
Här fanns alltså ett problem som behövde lösas.
– Tillsammans med Danderyds sjukhus drog vi
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igång ett projekt. Barnmorskor som ville ingå i projektet på Danderyd fick vara med i studiegrupper för
att få utbildning kring HBTQ och fick möjlighet att
reflektera i ämnet.
På försök drog Lotta Andreasson igång en föräldragrupp speciellt för blivande HBTQ-föräldrar.
Samtidigt etablerades ett samarbete med förlossningsavdelningen på Danderyds sjukhus. Familjerna i gruppen fick garanterad förlossningplats på Danderyds
sjukhus, där de visste att de skulle möta vårdpersonal

LOTTA ANDREASSON EDMAN
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med beredskap och kunskap att möta HBTQ-familjer.
– Efter 100 förlossningar gjorde vi en uppföljning.
Då låg andelen kejsarsnitt på samma nivå som för
andra familjer, berättar Lotta Andreasson Edman.
Även om det var svårt att dra slutsatser om huruvida
detta berodde på garanterad plats eller på god vård,
visade enkäterna att de allra flesta var nöjda.
Försöksprojektet permanentades och kallas i dag
Regnbågsmottagningen. Den är alltså egentligen ingen egen mottagning, utan en vårdkedja: från mödravård och föräldrautbildning på Mama Mia Söder till
förlossningen på Danderyds sjukhus.
Varken Mama Mia eller Danderyds sjukhus har
dock några särskilda HBTQ-väntrum eller HBTQbarnmorskor. Det är det som är själva poängen, menar
Lotta Andreasson Edman.
– De regnbågsfamiljer som kommer hit gör det för
att här blir de behandlade som alla andra. Vårt väntrum ska vara ett mångfaldsväntrum. Tycker man inte
om det ska man inte söka sig till vår mottagning.
I takt med att samhället förändras ställs nya krav
på sjukvården. Till exempel behöver man i dag ha
beredskap för att ta emot gravida män. Detta sedan
steriliseringstvånget vid könskorrigering slopades för
ett par år sedan.
– Jämlik vård är inte att bemöta alla lika, utan att
bemöta varje individ utifrån deras olika förutsättningar. Ska man göra det på riktigt behövs det kontinuerlig
vidareutbildning och utrymme för reflektion, säger
Lotta Andreasson Edman.

Vad var avgörande för att din idé om regnbågsmottagningen skulle förverkligas?
– Att vi är delägare. Vi är sju barnmorskor här som
har kunnat lägga upp verksamheten som vi vill. Vi har
själva satt upp vår värdegrund genom mycket konkreta
ställningstaganden.
Hade du kunnat göra samma sak inom
landstinget?
– Nej. Jag har jobbat i landstinget och vet hur svårstyrt det är. Den här idén hade drunknat där. Här har
vi nära till beslut, det tror jag är enda sättet att lyckas
med att göra något nytt.

FAKTA MAMA MIA:
På Mama Mia Söder tar man emot 2 000 gravida
varje år. 200 av dessa identifierar sig som HBTQfamiljer.

”Jag har jobbat i landstinget och vet hur svårstyrt
det är. Den här idén hade
drunknat där”
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INTERVJU MED JOHANNES SCHILDT, KRY

Doktorn tar emot
– i din soffa
Kry är Sveriges första digitala vårdcentral. Idén fick Johannes
Schildt på ett lite ovanligt sätt. Han är själv hypokondriker och tyckte
att det var alldeles för krångligt att träffa en läkare.
– Nära hälften av alla primärvårdsärenden går att ta
över video.
Det säger Johannes Schildt, medgrundare och vd
på bolaget Webbhälsa som driver Kry, Sveriges första
digitala vårdcentral.
Sedan starten för ett drygt år sedan har tjänsten
växt snabbt och har i dag tagit emot över 50 000
patienter.
Som patient bokar och betalar man sin läkartid
online. Man legitimerar sig med bank-id och sedan tar
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doktorn emot via videosamtal i läsplattan eller mobilen. Patienten får rådgivning, recept eller remiss, precis
som vid ett vanligt vårdbesök, med skillnaden att det
sker hemma eller på jobbet.
– Vi frigör tid från den fysiska vården varje dag och
gör att folk som är sjukare kan få hjälp snabbare, säger
Johannes Schildt.
– Som vi ser det är vårt uppdrag inte slutfört så
länge det sitter folk i väntrum på vårdcentraler och
akutmottagningar som vi skulle kunna hjälpa i stället.
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”Vi är inte fast i några
sega strukturer”
Förutom den egna mottagningen online har företaget i dag vårdavtal med landstinget i Jönköping.
Diskussioner pågår även med Stockholms läns landsting. Det är inte så konstigt att landstingen är nyfikna
på möjligheterna med virtuella vårdmöten: i digitaliseringen finns stora samhällsvinster att hämta hem.
Patienter sparar tid på att inte behöva gå till en
fysisk vårdcentral och slipper också smittorisken som
det innebär att sitta i ett väntrum. Lokalkostnader
kan hållas nere, liksom tolkkostnader då patienterna kan matchas mot läkare som talar samma språk.
Ytterligare en stor besparingsmöjlighet ligger i minskat
behov av hyrläkare på avfolkningsorter. Många landsting har i dag svårt att rekrytera läkare och får betala
dyrt till bemanningsbolag för att lösa problemet.
Genom att använda videomöten kan ett landsting
betala en normal läkarlön till en läkare som hjälper
patienter med enklare besvär på distans, i stället för
att betala henne dubbelt så mycket för att sitta på byns
vårdcentral.
– Vår vanligaste patient är en 80-talist, och överraskande ofta finns han eller hon på en mindre ort, säger
Johannes Schildt.
Vad har varit avgörande för att er idé skulle bli
verklighet?
– Bredbandsutbyggnad, hög smartphonepenetration
samt att vi startade i privat regi stället för att gå via
landstinget.
– Kry kommer att erbjudas som en del av den
offentliga vården. Men hade vi väntat på landstingen
hade det tagit alldeles för lång tid. Nu har vi drivit
en egen pilot under ett års tid och visat att det här är
uppskattat och att det fungerar.
Ingen av Krys grundare kommer från vården.
Har det varit ett problem?
– Jag tror tvärtom att vi har haft stor nytta av det.
Vi är inte fast i några sega strukturer och vi driver
utvecklingen med privat kapital, utan hjälp från det
offentliga.
Så hur kan vi stimulera mer innovation i
välfärden?

– De utmaningar som välfärden står inför är
utmärkta drivkrafter för innovatörer att hitta lösningar. Men innovation är väldigt svårt att upphandla,
eftersom upphandlingsmodellen är feltänkt. I stället för
att säga vilken tjänst man vill ha borde man säga vilket
problem man vill att den ska lösa.
– Jag upplever att det inom offentlig förvaltning
finns en närmast absurd vilja att göra saker själv, som
att bygga en dyr sajt för hundra miljoner kronor i
stället för att låta någon som kan det göra det för en
bråkdel av pengarna. Det är ett enormt slöseri med
skattepengar.
För att skapa ett bättre klimat för innovation vill
Johannes Schildt se fler plattformar där myndigheter
tillhandahåller öppna data. I dag finns till exempel
Hip, Health Innovation Platform, som ger åtkomst till
data för den som vill utveckla tjänster för vården:
– Så tror jag att vi måste jobba mycket mer, att
bygga en infrastruktur för privata innovatörer. Det
offentliga ska bygga motorvägen, inte bilarna.

JOHANNES SCHILDT

FAKTA KRY:
Kry grundades av Johannes Schildt, Josefin
Landgård, Fredrik Jung Abbou och Joachim
Hedenius och tog emot sin första patient i mars
2015.
Företagets läkare arbetar deltid på Kry och övrig
tid på fysiska vårdcentraler och kliniker.
E-tjänsten kan användas för besvär och symptom
som inte kräver fysisk undersökning.
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INTERVJU MED CECILIA BERGH, MANDO

Behandlar och botar
ätstörningar
Först utvecklade man en behandling för anorexi. Sedan visade det sig
att samma metod fungerar mot fetma. Stockholmsföretaget Mando
har förnyat ätstörningsvården långt utanför Sveriges gränser.

”Det är inte bara
vikten som blir
normal igen,
tankarna blir
också bättre”

CECILIA BERGH
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En flicka mellan 13 och 17 år. Så ser den typiska
patienten ut som insjuknar i anorexi. Och tyvärr är
hennes utsikter dåliga. Bara var fjärde anorektiker
blir frisk, resten blir kroniker eller pendlar mellan
förbättring och återfall.
Cecilia Bergh, grundare och vd för Mando,
forskade om ätbeteende och mättnad vid Karolinska
institutet. Hon ville förbättra behandlingen, de som
fanns fungerade inte.
– Våra patienter ville ha hjälp att äta. Att lära sig
börja äta och sluta äta när man är mätt.
Så började utvecklingen av den nya behandlingsmetoden. Nyckeln är Mandometer, en våg som
registrerar hur mycket och hur snabbt patienten äter
samt en dator som frågar hur mätt hon känner sig.
Förprogrammerade kurvor för ättakt och mättnad på
datorns skärm hjälper patienten att lära sig äta igen.
I dag används femte generationen av Mandometer,
en tunn våg som kommunicerar trådlöst med en
smartphone. Den används av anorektiker och bulimiker på Mandos kliniker i Sverige, Australien och USA.
Tre av fyra patienter blir symtomfria efter behandlingen och av dem är 90 procent fortfarande friska fem år
senare.
Samma metod används också för att behandla
patienter med allvarlig övervikt.
– Det är inte bara vikten som blir normal igen, tankarna blir också bättre. Ätbeteendet förändrar sättet
att tänka. Många tror att det är tvärt om men det är
fel. Du är hur du äter! När man får ordning på sitt
ätbeteende börjar man tycka om sin kropp och man
vågar anta nya utmaningar, säger Cecilia Bergh.
Hon och professor Per Södersten startade Mando
2000, samtidigt som Huddinge sjukhus bolagiserades.
Namnet blev Mando, jag äter på latin.
Varför ville du starta företag i stället för att fortsätta i landstinget?
– Innovatörer måste få utrymme att testa nya idéer.
Långa beslutsvägar i landstinget sätter gränser som
ingen innovatör vill vara med om. Det blir väldigt
tungrott.
– Vi kunde göra det mesta snabbare, bättre och
billigare. Vi betalar till exempel bara drygt hälften så
mycket i hyra nu som när vi var bundna av landstingets avtal.

Mando har aldrig haft vinstutdelning, alla överskott
går till forskning och utveckling.
– Vår devis under de 25 år vi utvecklat metoden har
varit att vi går dit forskningen tar oss. Forskningen är
guldet i verksamheten. Forskningen ger verksamheten
stabilitet – inte minst när man utmanar etablerade
föreställningar, säger Cecilia Bergh.
Mando har landets första avtal för värdebaserad
vård av ätstörningar med landstinget i Västra Götaland, man får betalt för de patienter som blir friska.
Värdebaserad vård är framtidens modell, menar
Cecilia Bergh: precis som i andra verksamheter måste
kostnader sättas i relation till effekter.
– Sjukvård kostar för mycket, nästan överallt. Det
måste finnas en tydlig koppling mellan åtgärd och
effekt. Men i dag efterfrågas inte resultat i de upphandlingar vi deltar i, säger hon.
Liksom övriga sjukvården ligger Mando i startgroparna för en omfattande digitalisering. Nästa steg är
behandling online.
– De patienter som inte är så sjuka kan behandlas
utan att komma till kliniken. Det skulle gå bra med
en digital kopia, en webbportal där hela behandlingen finns som en lättversion av behandlingen här i
kliniken
Hur kan vi stimulera fler innovationer som
Mando i svensk sjukvård?
– Det är alldeles för trögt med finansieringen av
nya idéer. Det beror nog på att det är svårt att bedöma
vilka idéer som verkligen är nya. Men jag har en idé:
man belönar de handläggare i statliga myndigheter
och landsting som kan. De som inte bara identifierar
utan också stödjer effektiva behandlingar ska vara med
i arbetet. Och de ska få belöning när de lyckas!

FAKTA MANDO:
Det finns sex Mandometerkliniker, fyra i Sverige,
en Australien och en i USA.
Mando har vårdavtal med landstingen i Stockholm, Västra Götaland, Värmland och Gävle.
Drygt 1 200 patienter med anorexi, bulimi eller
andra ätstörningar har blivit friska.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

INTERVJU MED TOMAS BERGLUND, CENVIGO

Hjälper äldre
till bättre sömn
Digitaliseringen kan revolutionera inte bara sjukvården utan även
omsorgen. Men det går långsamt från idé till beslut och det finns
hinder för innovation, säger Cenvigos marknadschef Tomas Berglund.

Varför startade ni Cenvigo?
– Det började som ett examensarbete på masternivå
på Uppsala universitet som handlade om införande
av innovationer i vården. Vi samarbetade då med
ett annat företag som hade ett digitalt verktyg för
patienter med Parkinsons sjukdom, Panda. Vår idé
baserade sig på tanken att flytta hem vården till
hemmet och hur man kan få in digitala verktyg och
dataanalys i arbetsflöden i vård och omsorg.
Hur hittade ni in i landstingsvården?
– Vi är baserade i Uppsala och Akademiska
sjukhuset och innovationsslussen ”Innovation
Akademiska” var väldigt välkomnande när vi kom
med vår applikation Panda. Vi var ett av de första
projekten som kom utifrån och testades internt.
Fördelen var att vi hade ett nära samarbete med
verksamheten och utgick från deras önskemål och
krav.
Innovation Akademiska som tidigare finansierades
av Vinnova är nu en permanent del av landstinget
och en väg in för entreprenörer med nya idéer vilket
Tomas Berglund tycker är positivt. Entreprenörer får
stöd med att hitta kontakter och experter inuti sjukhusmiljön. Innovation Akademiska ordnar workshops
där man skapar arenor med sjuksköterskor, läkare
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och teknikfolk för en diskussion om vad man kan
göra tillsammans.
Sedan utvecklade ni digitala verktyg för
äldreomsorgen?
– Kanopy är ett digitalt tillsynsverktyg för att
bland annat observera och följa upp sömn. Fler än
var tionde svensk har sömnproblem i dag. Många av
dem är äldre. Med Kanopy kan man hjälpa äldre till
bättre sömn. Dålig sömn kan vara nära kopplat till
psykiska åkommor som depression, demens, oro och
ångest. Men dålig sömn kan också ha fysiska bieffekter såsom försämrat immunförsvar eller en högre risk
för fall, vilket är en stor kostnad för sjukvården. År
2013 tvingades 270 000 personer uppsöka akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor.
Är det någon skillnad på landsting och kommuners innovationssystem?
– Inom landsting finns innovationsslussar som ger
stöd för att hitta rätt in i vården och arenor för dialog
med verksamhetspersoner. Det är svårare i kommunerna. Där saknas ibland testbäddar och utvecklingsansvariga. Det är också svårare att hitta kanaler till
medarbetare. För oss är det otroligt viktigt att jobba
direkt med dem som ska använda tekniken och kan
ge direkt inspel på hur de vill ha det.
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”Med hjälp av digitala lösningar ska man kunna
befinna sig nästan var som
helst, men alltid kunna få
kontakt med en vårdgivare
eller få tillsyn i hemmet”
– Vi fick utvärdera Kanopy tillsammans med
Helsingborgs stad och etablerade ett testbäddsprojekt.
Cenvigo var här först in att använda sensorer på ett
nytt vårdboende. Att jobba fram en slutgiltig lösning
tillsammans med medarbetarna var mycket positivt.
Anhöriga utgjorde en stark drivkraft för att införa ny
teknik.
Vilka är de största hindren för innovation i
offentlig sektor?
– Ny digital teknik krockar ofta med gamla model-

len där sjukhuset är en central punkt. Med hjälp av
digitala lösningar ska man kunna befinna sig nästan
var som helst, men alltid kunna få kontakt med en
vårdgivare eller få tillsyn i hemmet. Det hänvisas ofta
till att det saknas resurser för utveckling i vård och
omsorg, något som krockar med Sveriges vision om
att vara bäst inom e-hälsovård. Det saknas tydliga
visioner vad man vill med den nya tekniken. Ofta
finns projektledare men bara för ett tillfälligt test.
När lösningen ska permanentas tar det stopp. Det tar
väldigt lång tid från idé till beslut om avtal.
Tomas Berglund menar att medskapande och
delaktighet i utvecklingen av välfärdstekniken från
medarbetare och verksamhetsansvariga är viktigt.
Kommunerna borde sätta upp fler testbäddar och
labverksamheter och bjuda in leverantörer för en
transparent diskussion. Att ha användarna med i hela
innovationsprocessen är det viktigaste.
Men utvecklingen går långsamt. Varken upphandlingsprocesser eller ersättningsmodeller är optimerade för den nya teknikens möjligheter.
Kommuner, som ansvarar för äldreomsorgen, är
heller inte alltid så pigga på att betala för innovationer vars nytta framför allt syns i landstingets budget,
till exempel genom färre benbrott. Tomas Berglund
tycker därför det är positivt med helhetsgrepp som
Tiohundra och Hälsostaden. Han vill se en förändring mot mer öppna system, där tjänster kan byggas
in efterhand.

FAKTA CENVIGO:
Cenvigo utvecklar digitala verktyg och analysmetoder för vård och omsorg, framför allt Kanopy
som är ett digitalt tillsynsverktyg för sängnärvaro
och objektiv sömnanalys.
Företaget grundades år 2014 av Sara Lycke,
Tomas Berglund och Johan Schedin. Företaget
arbetar med det digitala tillsynsverktyget Kanopy
och med patientstödsapplikationen Panda för
patienter med Parkinsons sjukdom.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

INTERVJU MED JIMMY BJÖRKMAN, CAPIO S:T GÖRAN

Här är städarna
med och räddar liv
Om du ser en person med UV-lampa och en topspinne i högsta hugg
tänker du kanske först på rättsläkarna i CSI. Men det kan lika gärna
vara en nitisk sjukhusstädare. På Capio S:t Görans sjukhus är man
bäst i Sverige på att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är i dag ett stort
problem inom sjukvården. Både mänskliga och
ekonomiska värden står på spel. Enligt SKL, Sveriges
kommuner och landsting, orsakar de 750 000 extra
vårddagar varje år till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor. Varje år beräknas runt 1 500 patienter
avlida som direkt eller indirekt följd av en VRI.
Men det finns ett sjukhus som sticker ut i statistiken. Trots att man har en av landets största akutmottagningar har Capio S:t Göran betydligt färre
vårdrelaterade infektioner än andra sjukhus. Bara
Norrtälje sjukhus lyckas ännu bättre.
En viktig förklaring är städningen. Till skillnad
från de flesta andra sjukhus har Capio S:t Göran
behållit den i egen regi.
– Städningen ses inte som en sidoverksamhet utan
som en del av patientsäkerheten. Det har gett oss
unika möjligheter att arbeta långsiktigt, säger Jimmy
Björkman, chef för avdelningsservice på sjukhuset.
– Ledningen förväntar sig att vi sköter vår verksamhet, men ger oss också mandat att utveckla den.
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På det sättet skapas utrymme för innovation – inte
bara i operationssalen.
Till exempel var Capio S:t Göran först i Sverige
med att städa med UV-lampor. Organiskt material,
kemikalier och många andra ämnen som inte syns
för blotta ögat lyser nämligen upp när man sätter
UV-ljus på det. Lamporna används i dag framför allt
i städpersonalens utbildning.
Ett annat exempel på nytänkande är ATPmätaren. Den fungerar så att man svabbar en viss yta
med en tops och sedan läser mätaren av hur mycket
organiskt material som fastnat. Men att använda den
för att städa sjukhus – det var Jimmys egen idé.
– För ungefär fem år sedan såg jag ett reportage
på Plus om hur Anticimex använde ATP-mätare för
livsmedelshantering, berättar han.
Han insåg snabbt att samma metod skulle kunna tillämpas i sjukhusstädningen. Redan nästa dag
kontaktade han Anticimex och köpte loss en mätare.
Sedan började han mäta olika ytor.
– På den tiden fanns det ingen standard för hur
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man gör sådana här mätningar i vårdmiljö. Så jag
började skriva på en sådan.
Resultatet: en omfattande manual som berättar
vad som är godkända och icke godkända värden
för olika ytor i sjukhusmiljön. Det är den som ligger
till grund för de systematiska kvalitetskontrollerna.
Alla mätpunkter på sjukhuset kontrolleras minst två
gånger per år. Hittills har man gjort uppemot 5 000
mätningar.
– Jag träffar ibland patienter som börjar skratta
när de ser oss stå och gnugga med en tops. ”Visst
är det noga med städningen, men det här?”, säger
Jimmy Björkman och ler.
Flera studier på senare år talar för att bättre städning minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Och intresset utifrån är stort –
många andra sjukhus vill ta efter. Att halvera antalet
vårdrelaterade infektioner skulle kunna frigöra 180

”Städningen ses inte
som en sidoverksamhet
utan som en del av
patientsäkerheten”

vårdplatser per år bara i Stockholms läns landsting.
För Jimmy Björkman och hans kollegor är ambitionen nu att bli ännu bättre.
Nästa steg är att titta på hur man kan använda
särskilda tyger i kläderna för att minska risken för
smittspridning.
– Vi ska ligga på en jämn, hög nivå och så ska vi
hitta de svarta hålen och åtgärda dem.
– Ska man ändå ha ett jobb är det väl roligare att
göra det bra?, avslutar Jimmy.

FAKTA STÄDNING PÅ CAPIO S:T GÖRAN:
Städningen på Capio S:t Göran kännetecknas bland
annat av kontinuerliga kvalitetskontroller med ATPmätare, gemensam städpolicy och tydliga direktiv
om vilken personalkategori som ansvarar för vilken
städning.
Man har också tagit fram nödkit med instruktioner för att vårdpersonal ska kunna städa då
städpersonalen gått hem.
Det finns ett nationellt mål att andelen patienter
som drabbas av VRI ska ligga under 5 procent. På
Capio S:t Görans sjukhus låg andelen vid senaste
mätningen på 3,9 procent.
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SKOLA
Den traditionella svenska skolan utgår på många sätt från att alla gör
samma saker och lärarna lär ut på samma sätt. Men barn och ungdomar
är olika. Undersökningar visar att en relativt stor andel av grundskoleeleverna anser att de har för få utmanande uppgifter i skolan. Samtidigt
finns en annan grupp som tycker att skolarbetet är för svårt. En lärandeprocess behöver utvecklas och vara evidensbaserad. Även skolan
behöver nytänkande och entreprenörskap.
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SKOLA

INTERVJU MED HANNA HARGE, SCHOOLIDO

Ett nytt sätt att
lära på högstadiet
Den traditionella skolan klarade inte av att stimulera, stödja och
utveckla sonen med dyslexi så Hanna Harge startade Schoolido,
en digital plattform för lärande.

Varför startade du Schoolido?
– I början var drivkraften att hjälpa min son
Gustav som har dyslexi. Han fick inte det stöd han
hade rätt till i den vanliga skolan. Han upplevde en
gammaldags katederundervisning, ostrukturerad,
många olika böcker och stenciler att hålla reda på.
Det var helt enkelt väldigt rörigt. När han bad om
hjälp från läraren blev han uppmanad att skriva av
en kamrats anteckningar.
Gustav fick inget gjort i skolan. Det var brist på
undervisning, oftast hänvisning till eget arbete och
för mycket tid gick åt till lärprocessen i varje ämne.
Han byggde därför upp sitt eget lärande genom
TED talks och Youtube och genom samtal med olika
ämnesexperter i familjens nätverk. Gustav bad sin
mamma att få slippa skolan för han lärde sig ändå
ingenting där och kände sig i stället stressad och
tyngd.
Hanna började då skissa på en prototyp för en
digital interaktiv lärplattform, där allt material är
lätt tillgängligt, multimodalt och samlat i en tydlig
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struktur som utvecklades till en start up i form av
Schoolido.
Hur upplevde du själv skolan som lärare?
– Jag upplevde att skolan var fast i gamla fördigitala
strukturer och att undervisningen inte alltid var baserad på beprövad vetenskap och forskning. Eleverna
satt av tiden. Det fanns överhuvudtaget inga digitala
hjälpmedel och det var oerhört svårt att genomföra
några förändringar trots det stora behovet av innovation i skolan.
Varför utvecklas inte den svenska skolan?
– Skolan har på ett sätt proletariserats. Lärarna
har ansvar för många områden och administrationen tar allt för mycket tid. Man har mindre tid för
undervisning, planering och fortbildning. Det finns
en gammal tradition om att läraren själv bestämmer
i sitt klassrum vilket jag vänder mig starkt emot.
Lärprocessen ska vila på vetenskaplig grund och vara
resultatstyrd. Innovation hämmas av att lärarna och
även rektorerna är för mycket inne i detaljer och har
svårt att zooma ut och se behoven på lång sikt.
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– I ett bolag är det självklart med en tydlig ledning,
vision, strategi, omvärldsspaning men det saknas i
skolan.
Hanna tar Finland som exempel och menar att
Sverige alltid ligger ett steg efter. Finland har varit ett
föredöme för Sverige, sent omsider. Men när Sverige
börjar ta efter den finska modellen är Finland redan
inne i ny transformation baserad på en tydlig plan för
digitalisering.
Hur går det för Schoolido?
– Vi har hjälpt 30 000 barn och unga genom
högstadiet och vi har sett fantastiska resultat. Elever
som gick ut utan betyg från grundskolan klarade
målen i till exempel NO ämnen genom att använda
Schoolido. Vi går nu från en start up-fas och till ett
utvecklat företag. Vi är en produkt, en innovation,
på en helt ny marknad. Det är svårt att föreställa sig
allt som Schoolido kan åstadkomma. Vi har starka
långsiktiga ägare som vill satsa på innovation och vi
får tackmejl från elever varje dag.

”Skolan har på något
sätt proletariserats”

FAKTA SCHOOLIDO:
Schoolido är en lärtjänst som i dag finns komplett
för högstadiet, men som kan användas för allt
lärande då den bygger på vetenskaplig grund,
klassisk didaktik o pedagogik tillsammans med
senaste utvecklade smarta teknik som skapar flow
i lärprocessen.
För skolan, läraren, eleven och föräldern är
Schoolido en innovation som förenklar, alltid är
tillgänglig, ger struktur, inkluderar alla och är
tydligt målstyrd. Man lär sig att lära, kan planera
och skapa struktur för sig själv. Allt innehåll är
multimodalt, det vill säga innehåll som hänger
ihop i en helhet och i ett sammanhang genom
film, animation, bild, text, uppläst text, forum
och integration med till exempel Google och
deras appar för utbildning. Schoolido har byggt
in kursplanerna dynamiskt, vilket innebär att allt
innehåll kommunicerar med målen och att varje
del blir begriplig för eleven.
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INTERVJU MED ANNIKA ELIASSON FRICK, AKADEMISKA SKOLAN

Här går eleverna i
skola på sommarlovet
Hur stärker man skolresultaten i ett miljonprogramsområde där
ingen elev har svenska som modersmål? Annika Eliasson Frick,
rektor på Akademiska skolan i Fisksätra, hittade lösningen i ruffiga
Bronx. Hennes vision är att alla kan nå framgång, oavsett bakgrund.

I miljonprogramsområdet Fisksätra är bara omkring
hälften av invånarna födda i Sverige. Ohälsotalet är
nästan dubbelt så högt som i kommunen som helhet
och i höghusområdet tjänar invånarna i genomsnitt
en tredjedel så mycket som grannarna i Saltsjöbaden.
Här bestämde sig Annika Eliasson Frick för att
starta en friskola. Hon hade jobbat som lärare, framför
allt i friskolor, och reagerat på bristen på mångfald i
elevgrupperna. Få elever från socioekonomiskt svagare
områden sökte sig till friskolorna.
Hon började titta närmare på sambandet mellan
geografi och skolresultat. Mönstret var tydligt. Ju längre ut från centrum, desto färre elever med godkända
betyg från nian.
– Jag undrade, varför tillåter man det här? Varför
ligger alla bra skolor inne i stan?
Annika Eliasson Frick fattade två beslut. Hon skulle
starta en riktigt bra friskola. Och den skulle ligga i ett
miljonprogramsområde.
Hon sa upp sig från sitt lärarjobb och höstterminen
2014, efter flera års hårt arbete, öppnade Akademiska
skolan i Fisksätra med Annika som rektor.
– Vår vision är att alla kan nå framgång, oavsett
bakgrund.
Inspirationen hämtade hon inte i statusskolorna i
innerstan, utan i Bronx, en av New Yorks fattigaste
stadsdelar. Där startades 1994 den första KIPP-skolan
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av en 24-årig Yale-student. KIPP står för Knowledge
Is Power Program: kunskap är makt.
Skolans motto är: work hard, be nice. Höga krav
ställs såväl på lärarnas kompetens och personliga egenskaper som på eleverna och deras familjer.
Skoldagarna är långa. Reglerna hårda. Och resulta-

ANNIKA ELIASSON FRICK
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ten är slående: i områden där normalt fem procent av
eleverna går vidare till högre studier ligger andelen i
KIPP-skolorna, i dag finns det 183, runt 85 procent.
– Jag blev väldigt imponerad av det jag såg i Bronx.
Det är ordning och reda, man lägger stor vikt vid läxor
och uppföljning. Skolan är på allvar, säger Annika
Eliasson Frick.
Akademiska skolan är inte en KIPP-skola, men
inspireras av KIPP-skolornas pedagogik. Såvitt
Annika känner till är man den första skola i Sverige
som jobbar så.
Ingen av eleverna i Akademiska skolan har svenska som modersmål. Därför har man extra många
timmars undervisning i svenska, plus två veckors
sommarskola mitt i sommarlovet. Forskning visar att
barn som inte får stimulans under sommarlovet backar
två–tre månader i sin akademiska utveckling jämfört
med elever som läser böcker och på andra sätt tränar
sina färdigheter.
– Vår sommarskola är frivillig, men nästan alla elever kommer. Vi vet att det betyder väldigt mycket för att
hålla språket igång, säger Annika Eliasson Frick.
Akademiska skolan i Fisksätra har bara varit igång
i ett och ett halvt år, men man ser redan tecken på att
KIPP-metoden fungerar. Ett exempel är läsförmågan:

– När vi startade hade vi flera elever i tredje klass
som inte kunde läsa. De hade glömts bort i de stora
skolorna. Men i våras kunde alla våra elever i årskurs 1
läsa, berättar Annika Eliasson Frick stolt.
Varför, tror du, är det en fristående aktör och
inte en kommun som introducerat det här sättet
att jobba i skolan?
– Jag tror att man måste starta från grunden med
ett nytt sätt att arbeta. Det är svårt att ändra synsättet i
en skola som arbetar efter gamla invanda mönster.
– För att introducera ett annat sätt att arbeta krävs
mod, att kunna tänka utanför boxen och att våga förändra. Det kanske inte är kommunernas starka sida?

”Barn som inte får
stimulans under sommarlovet backar två–tre
månader i sin akademiska
utveckling”

FAKTA AKADEMISKA SKOLAN:
• Startade höstterminen 2014 och har i dag
115 elever i årskurserna F-9.
• Till hösten öppnar man en andra skola i Kista.
• Ämneslärare redan från årskurs 1.
• Skoldagen börjar med gemensam frukost.
• Extra undervisning i svenska för alla elever.
• Lärarna har hela sin arbetstid förlagd till skolan.
• Frivillig sommarskola två veckor under sommaren
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SKOLA

INTERVJU MED CHRISTIAN WETELL, KUNSKAPSSKOLAN

Skolan som bröt med
gamla strukturer
Den traditionella svenska skolan är i mångt och mycket uppbyggd
utifrån ett industritänk. Skolsalarna ser likadana ut, alla gör samma
saker och lärarna lär ut på samma sätt till alla elever. Kunskapsskolan ville bryta mönstret och organisera en skola som var mer
flexibel och elevanpassad.

Christian Wetell, biträdande grundskolechef, arbetar
med kvalitetsfrågor i Kunskapsskolan och har en lång
erfarenhet både som lärare och rektor. Han berättar
hur Kunskapsskolan kom till.
Varför startades Kunskapsskolan?
– Det handlade om att våga tänka nytt. Vi hade en
skola där alla skulle passa in i samma mall vilket inte
fungerade. Peje Emilsson, Kunskapsskolans grundare, hade en idé om ett annat sätt att göra skolan
bättre där varje elev sätts i centrum utifrån sina egna
förutsättningar.
Christian Wetell hänvisar till en undersökning från
Skolinspektionen som visar att en relativt stor andel av
grundskoleleverna anser att de har för få utmanande
uppgifter i skolan. Samtidigt finns en annan grupp
som instämmer i påståendet att skoarbetet är för svårt.
Det är bara fyra av tio elever som anser att skolarbetet
är lagom utmanande.
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– Alla elever är olika och har olika förutsättningar för att lära och kan inte stöpas in i samma mall.
Vissa förutsättningar är förstås givna såsom läroplan,
skolbyggnad med mera. Men processerna och lärandet
i skolan är annorlunda i Kunskapsskolan jämfört med
många andra skolor.
Vad är innovativt med Kunskapsskolan?
– Hela upplägget att bryta en gammal struktur och
se alla elever som individer är innovativt. Varje elev
ska tränas upp att sätta sina egna mål, i stället för att
alla är lika. En del av undervisningen handlar om att
jobba med tydliga strukturer och processer.
Redan vid starten användes en webbaserad lärplattform ”Kunskapsporten” med tillgång till strukturerat
undervisningsmaterial på ett ställe 24 timmar om
dygnet för elever och lärare. Plattformen var ett stöd
i tanken att lärare inte ska pytsa ut kunskap i lagom
dos utan att eleverna själva ska äga lärandet. De som
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”Varje elev ska tränas upp att sätta sina
egna mål, i stället för att alla är lika”

behöver gå lite långsammare fram kan göra det, medan
andra slipper vänta in kompisarna. I dag är digitala
plattformar inget ovanligt men i början av 2000-talet
var detta en stor innovation som väckte debatt.
Christian Wetell framhåller att flexibilitet och
individanpassning ställer ännu högre krav på professionella strukturer. Alla elever har sina egna scheman
och skolan följer upp elevernas mål med ett individuellt
handledningssamtal varje vecka.
Hur går det för Kunskapsskolan i dag?
– Kunskapsskolan har högre resultat jämfört med
andra fristående skolor och riksgenomsnittet. Vi har en
stark kultur och hög nöjdhet bland elever. Köerna till
våra skolor är ett tecken på en positiv utveckling. Vi
följer den senaste forskningen kring lärande och arbetar ständigt med att utveckla våra metoder.

FAKTA KUNSKAPSSKOLAN:
Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor,
gymnasier och vuxenutbildning under namnen
Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.
Viktigaste kännetecknen är den pedagogiska
modellen med en personligt utformad utbildning
som ger kunskap och förmågor för framtiden.
De första skolorna startades år 2000. I dag går
drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och sju
gymnasieskolorna. Vuxenutbildningen startades
2016.
Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt
nätverk av skolor runt om i världen med omkring
5 000 elever som följer hela eller delar av
Kunskapsskolans arbetssätt, the KED Program.
Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson
med familj.
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INTERVJU MED HENRIK STAAF OCH JESPER MÅRTENSSON, MATHLEAKS

Nästa steg är en
gratis matematikbok
Liten tuva välter ofta stort lass och lilla Mathleaks har redan vänt
upp och ner på skolans matematikundervisning. I dag använder över
100 000 skolelever appen. ”Många kör fast i matematik, det ville vi
ändra på”, säger grundarna Henrik Staaf och Jesper Mårtensson.

HENRIK STAAF OCH JESPER MÅRTENSSON
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När de startade Mathleaks tog de avstamp i sin egen
frustration från skoltidens matematiklektioner.
– Matematik handlar inte om att lära sig saker
utantill utan om att förstå hur det funkar. Trots det får
eleverna bara facit till läroböckerna, men inga förslag
på hur de ska lösa uppgifterna, säger Henrik Staaf.
Det är nu fyra år sedan som Henrik, ekonom, fick
kontakt med Jesper som är IT-utvecklare. Båda var
då nyexaminerade från Handelshögskolan respektive
KTH. När Henrik berättade om sin idé kände Jesper
igen sig direkt:
– Matematiken var ju det som var absolut svårast
på gymnasiet. Varför fick man bara facit men inga
lösningsförslag?
Där började resan mot det som i dag är ett företag
med nio anställda och Nordens största utbildningsapplikation med över 100 000 användare.
Genom att prenumerera på Mathleaks app får
eleverna lösningsförslag till uppgifterna i de vanligaste
matematikböckerna i årskurs 9 och gymnasiet. Man
får en förklaring av teorin och hur den kan tillämpas
för att räkna ut talet. En inlärningsmetod som har stöd
i forskningen.
– Eleverna vill begripa matematiken och de vill
göra det så effektivt som möjligt. Vi försöker inte göra
matematiken rolig, men vi ser till att du tar dig igenom
den utan att behöva slita av dig håret, säger Jesper
Mårtensson.
Både elev- och matematikfokuset, menar grundarna, är den stora skillnaden mellan Mathleaks och
traditionella läromedelsförlag.
– Förlagen tappar hakan när vi säger att det är
eleverna, inte skolorna, som är kunderna då det är
eleverna som ska lära sig matematik, säger Henrik
Staaf. Deras affärsmodell är ju att trycka böcker som
de säljer till skolorna och i flera ämnen.
– Men det är ju först när vi utgår från elevens behov
som vi kan utveckla rätt, säger Jesper Mårtensson.
Det är också tack vare eleverna som företaget
kunnat etablera samarbete med ett fyrtiotal skolor över
hela landet. Skolorna köper mängdrabatterade licenser
som ger hela klasser tillgång till lösningsförslagen.
– Vi har gått in och skapat ett helt nytt kundsegment.
I alla skolor vi säljer till är det eleverna som trycker på,
säger Jesper Mårtensson.
– En rektor berättade att en hel skolklass hade stegat
in och sagt att “Nu vill vi ha Mathleaks, det får ni

fixa”, säger Henrik Staaf.
Utan trycket från eleverna och teknikpositiva
matematiklärare hade det varit svårt att komma in på
skolorna, menar grundarna.
– Skolorna är inte så förändringsbenägna generellt.
Man vet vad man har och varför då ändra till något
som kanske inte fungerar, säger Henrik. Därför är det
så viktigt att vi kan visa att det funkar.
Och nu tar företaget nästa steg: att ge ut en digital
matematikbok – gratis.
– Genom att skolorna får boken gratis frigörs medel
till att köpa lösningsförslagen, som är gjorda för mobil
och läsplatta. Alla matematiska termer och begrepp
går att klicka på för att komma vidare till en förklaring, säger Jesper Mårtensson.
Men varför är det ett litet start up-företag som gör
det här och inte något av de etablerade förlagen?
– Förlagen kan trycka böcker, och de klarar sig på
det, men de kan inte digitalisering. De arbetar också
med flera ämnen och har inte som vi fokus enbart på
matematik. Det är vi tacksamma för, eftersom det gett
oss flera års försprång.

”Vi försöker inte göra
matematiken rolig, men
vi ser till att du tar dig
igenom den utan att
behöva slita av dig håret”
FAKTA MATHLEAKS:
I en enkät uppger över 40 procent av Mathleaks
användare att de anser att de höjt sitt matematikbetyg tack vare appen.
I ett test på en gymnasieskola i Stockholm fick
hälften av eleverna använda Mathleaks inför sitt
slutprov i matematik.
I Mathleaks-gruppen var det 40 procent
fler av eleverna som klarade slutprovet än i
kontrollgruppen – trots att grupperna haft samma
matematiklärare. Nu planerar man fler studier för
att mäta hur effektivt verktyget är.
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INTERVJU MED SOLVEIG SUNNEBO, HELIANTHUS

I förskolebussarna får
barnen se världen
Solveig Sunnebo ville få barnen att drömma och se nya miljöer. Hon
startade Helianthus, den första förskolan i Sverige med förskolebussar i verksamheten. Bussbarnen älskar det och grupper från
hela världen kommer på studiebesök.

Solveig Sunnebo arbetade tidigare i en kommun och
hade en rad olika idéer för att utveckla verksamheten
men det var omöjligt att få gehör. Hon hade en idé
om en 4H-gård, en annan om att utveckla det kommunala badet med koppling till förskolan. Men det
var alltid stopp. Det fanns en stor rädsla i att pröva
något nytt. Solveig tröttnade på att det inte fanns
något innovationsklimat.
Varför startade du Helianthus?
– Jag startade den förskolan i ett område där barn
och familjer hade väldigt tunga ryggsäckar, kom
från andra länder, inte var integrerade. De lämnade
knappt området. Det berodde inte på att man inte
ville utan en rädsla för att ta sig utanför. Man gick
och handlade i sin butik och pratade sitt språk. Då
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kände jag att barnen måste komma längre, inte vara
så rädda att flytta därifrån och tro att de enda jobben
som fanns var pizzabagare och chaufför. Jag ville
erbjuda en värld utanför och visa på att det är helt
okej att befinna sig på andra platser. Jag ville skapa
möjligheter till nya drömmar och fantasier.
Det började med att Solveig tvingade medarbetarna i förskolan att ge sig ut med barnen med buss och
tunnelbana vilket var besvärligt. Hon fick då idén om
att ha en egen buss. Hon tog kontakt med Scania och
berättade om idén. Men ingen hade tillverkat förskolebussar tidigare. Genom Scania fick hon höra talas
om en fabrik i Norge. Innan Solveig åkte till Norge
letade hon efter en duktig tekniker och hittade Mats
i Hornsbergsgaraget. Mats blev sedan Solveigs första
chaufför. Tillsammans åkte de till Norge och sålde in
idén för hela fabriken som ställde om produktionen.
Vilka reaktioner fick du på ditt bussprojekt?
– Jag tog kontakt med förskolan i den lilla norska
byn där fabriken låg och frågade om inte barnen
kunde besöka fabriken en gång i veckan och ge
synpunkter på hur bussen skulle utformas. Förskolan
var mycket positiv till det. Barnen älskade besöken
och på fabriken arbetade många föräldrar som kände
sig stolta över att få bygga en buss för barn. Hela projektet blev uppmärksammat i norska tv och tidningar
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vilket spred sig till Sverige. Folk började ringa innan
bussarna var klara.
Vad tycker barnen och föräldrarna om
bussarna?
– De älskar bussarna. En gång gjorde jag misstaget
att flytta en buss från en förskola till en annan vilket
ledde till att föräldrarna bytte förskola när bussen
försvann. Barnen har besökt vartenda museum, slott
och naturområde i Stockholmstrakten.
Men det handlar inte bara om bussar utan om att
utveckla nya processer och ny pedagogik. Solveig
berättar att pedagogiken utvecklas kontinuerligt och
många förskolelärare är intresserade av att arbeta
inom Helianthus. Utbildningspaket för pedagogerna
och för chaufförerna har tagits fram. Dessutom har
Helianthus medverkat till att forskning kring mobil
förskoleverksamhet startat på Uppsala universitet.

”Inget innovationsklimat i
offentlig sektor”

Vad är det som är innovativt med Helianthus?
– Det är innovativt att ha en buss men det mest
innovativa är våra processer som utvecklas hela tiden.
För att få till innovativa processer måste man ha
medarbetare som är öppna för nya idéer. Vi utvecklar nätverk mellan pedagogerna och en ny kollegieutvärdering. Det är ett sätt att granska det pedagogiska arbetet. Under en dag går en pedagog med en
annan pedagog och reflekterar över vad som behöver
förbättras. Alla vill bli granskade och bli granskare.
Som granskare blir man en bättre pedagog. Kanske
erbjuda andra också. Vi konkurrerar inte om barn
och föräldrar utan kompetens och människor. Där
måste vi ligga i framkant och ha nya angreppssätt.
Hur går det för Helianthus nu?
– De utredningar som pågår nu, inte minst
Reepalus utredning, läggs som en stor blöt filt över
verksamheten. Allt känns mycket osäkert. Jag hoppas
det här tar slut. Jag tror inte man röstar igenom utredningens förslag i riksdagen men om det här får ligga
kvar till nästa valrörelse känns tillvaron besvärlig.

FAKTA HELIANTHUS:
Helianthus består i dag av 15 förskolor och sex
bussar. Inom organisationen arbetar totalt omkring
200 människor. Helianthus bistår kommuner i att
upphandla bussar och har sedan starten medverkat
till att över fyrtio förskolebussar finns i Sverige.
Helianthus erbjuder ett komplett koncept för
mobil förskola. Konceptet består av allt från
specificering av bussen till implementering av
bussen i verksamheten. Spannet sträcker sig
från de tekniska aspekterna kring inköpen till
det dagliga pedagogiska arbetet och skötsel och
hantering av bussen.
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OMSORG
Välfärdssektorn står inför stora utmaningar. En sådan är den demografiska utvecklingen. I Sverige är 500 000 människor över 80 år. År 2030
kommer det att vara 800 000. Många kommuner planerar intensivt för att
klara denna ökning. Fler måste kunna få tillgång till välfärden och inte
minst omsorg med hög kvalitet för samma eller minskade resurser. Ett
sätt att möta utmaningarna är att dra nytta av såväl innovation som entreprenörskap och att använda företagares drivkraft att utveckla omsorgen.

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE –
ANDEL BOENDE I PRIVAT REGI 2015.
Stockholms län

51,9

Uppsala län

50,7

Östergötlands län

34

Gotlands län

23,3

Skåne län

21,4

SVERIGE SNITT

19,5

Hallands län

16,2

Västmanlands län

12,9

Jämtlands län

12,1

Kronobergs län

11,9

Västra Götalands län

9,1

Södermanlands län

8,1

Dalarnas län

5,6

Gävleborgs län

5

Kalmar län

4,7

Örebro län

4,4

Norrbottens län
Jönköpings län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Blekinge län

1,1
1
0,6
0,5
0
KÄLLA: EKONOMIFAKTA

I SÅVÄL STOCKHOLMS SOM UPPSALA LÄN TILLHANDAHÅLLER PRIVATA UTFÖRARE MER ÄN HÄLFTEN AV
PLATSERNA FÖR ÄLDRE MED SÄRSKILT BOENDE.

51,9 % 50,7 %
STOCKHOLM

UPPSALA
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INTERVJU MED CATHARINA TAVAKOLINIA, KAVAT VÅRD

Äldreboenden
med en egen profil
Med över trettio år inom äldreomsorgen har Catharina Tavakolinia
varit med om att skapa stora förändringar i branschen. Nytänkandet
har på senare år lett till många priser och nomineringar, till exempel
Entrepreneur of the year 2014, vinnare av Äldreomsorgspriset 2014
och Årets företagare i Stockholm 2015.
Hur började ditt intresse för att arbeta inom
äldreomsorgen?
– Jag hade en farmor som bodde på ålderdomshem när jag var liten och jag tror det präglade mig
jättemycket. Hon var ganska pigg och vi var bästisar
och brevväxlade. Det här var en idyll vid havet på
Gotland och jag älskade att sova över hos farmor. Jag
gillade det kollektiva och sa redan då att så ska jag
också bo när jag blir äldre, men först skulle jag jobba
och bli ålderdomshemföreståndare.
I början på 1990-talet arbetade Catharina
Tavakolinia som chef inom den kommunala äldreomsorgen i Täby som var en av de första kommunerna att konkurrensutsätta äldrevården.
Catharina Tavakolinia och medarbetare lade ett
entreprenadanbud.
– Det var jättehäftigt att en kommunal produktionsenhet kunde slå ut de här privata aktörerna och
jag fick studiebesök från hela Sverige.
Var du ensam grundare till Kavat Vård?
– Nej, jag åkte iväg med några i min arbetsgrupp
på en skotersafari. Vi kände stort hopp med den nya
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alliansen, nu blir det kundval och valfrihet. Vi satt i
bilen och spånade kring ett nytt bolag och döpte det
till Kavat Vård. När vi kom hem registrerade Kent
Edström, en av fyra delägare, bolagsnamnet och
frågade om jag var med. Jag tänkte att nu måste jag
vara modig och sa upp mig.
– Jag levde i två år som konsult medan vi byggde
upp företaget och kunde få igång våra första boenden.
Hur ser du på den så kallade vinstbegränsningsutredningen?
– Det är oroväckande att utredningen är mycket
mer långtgående än man tidigare har pratat om.
Uppdraget preciserar i högre grad hur man ska
begränsa vinster och utredningen berör många fler
branscher inom välfärdssektorn än äldreomsorgen.
– Det har fått en utslagningseffekt på företag som
inte har kommit lika långt som oss. Jag vet kollegor
som fått lägga ned verksamheter och där tillväxten stannat av för att de inte får låna mer pengar.
Bankerna är skeptiska till att låna pengar till välfärdsverksamhet, och det kommer inte heller några
nya finansiärer.
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Har ni fått kommunala efterföljare till era profilerade boenden?
– Nej, för det går inte. Du måste utmana regelverk
och vem vågar och kan det? Flera vänsterpolitiker
har väldig respekt för det vi har skapat och de ser att
de här inte hade kommit till stånd i en offentlig verksamhet. Det kräver stor kunskap att starta ett profilerat boende och man måste ha hjärta och känsla. Hos
oss får de boende leva lite mer som de vill.
Hur påverkar digitaliseringen äldreomsorgen?
– Den kommer att gå jättelångsamt om det inte
finns privata aktörer. Hos oss får all personal sina
larm och kvitterar dem på telefonen. De signerar
också i telefonen, i stället för på ett papper, när de
boende har fått sina mediciner.
Hur ser framtiden ut?
–Vi startar ett nytt äldreboende om året. Jag är
sugen på duschrobotar och robotar som matar, men
det är väldigt kontroversiellt. I Japan har man tagit
fram en robot som kan göra alla lyft – tänk vad det
betyder för personalens ryggar.

”Jag är sugen på
duschrobotar och
robotar som matar”

FAKTA KAVAT VÅRD:
Kavat Vård har i dag nio äldreboenden med olika
profiler – latinamerikanskt, persiskt, arabiskt och
ett äldreboende med hotellkoncept på Östermalm.

Texten är en omarbetad intervju ur Handelskammartidningen STHLM nr 2015:2, ursprungligen skriven av
Nils Sundström.

CATHARINA TAVAKOLINIA
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INTERVJU MED BENJAMIN KAINZ, UNG OMSORG

Möten mellan
generationer
Benjamin Kainz och Arvid Morin ville skapa meningsfulla möten mellan
generationer och startade Ung Omsorg. I dag besöker 828 ungdomar
96 äldreboenden från Tornedalen i norr till Skåne i syd. Företaget har
fått en rad olika utmärkelser under åren.
Varför startades ni Ung Omsorg?
– Vi startade sommaren 2007 men tanken föddes
innan dess. Bakgrunden är att min farfar bodde på
ett äldreboende i Tyskland och mormor bodde på
ett äldreboende i Malmö. Det geografiska avståndet
gjorde att man bara hälsade på några gånger per
år. Förr bodde man på samma ort. Detta i kombination med att många unga, särskilt under 18 år, hade
svårt att få in en fot på arbetsmarknaden fick oss att
utveckla konceptet.
– Båda mina föräldrar jobbar inom vården och
har varit en inspiration. Dessutom var det tydligt att
omsorgsprogrammen på gymnasiet hade svårt att
hitta elevunderlag. Detta ställer stora utmaningar på
framtida rekryteringar inom omsorgen.
– Ungdomar som jobbar hos oss börjar redan i
åttan, nian för att de ska uppmuntras att välja en
framtid inom vård och omsorg.
Ung Omsorg började som en pilot, växte och blev
större. Benjamin Kainz berättar att man jobbade
mest på loven inledningsvis. Under våren år 2008
kom Ung Omsorg i kontakt med Vardaga och inledde ett samarbete.
– Efter år 2008 bytte vi inriktning. Tidigare var
projekten några veckor under loven. I stället för att
finnas på äldreboenden bara på loven och sedan
försvinna började vi arbeta året runt på helgerna.
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Samarbetet med Vardaga bidrog till att vi kunde
utveckla konceptet både när det gäller utbildning,
rekrytering och kvalitetssäkring. I dag är Vardaga
vår huvudpartner.
Hur får ni tag på ungdomarna?
– Vi samarbetar med grundskolor och gymnasieskolor på orterna. Vi är noga med att besöka skolorna. Om man bara annonserar får man ungdomar
som redan har tänkt på omsorg som ett framtidsjobb.
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”En stor drivkraft är att
se hur ungdomarna
utvecklas, vågar ta för
sig och blir en del av
arbetsmarknaden”
Vi ville väcka intresset hos andra ungdomar också.
I dag står 1 000 ungdomar i kö, bara i Stockholm, för
att jobba inom Ung Omsorg.
Vilka har varit de största utmaningarna?
– Vi har haft många utmaningar längs vägen. Vi
var ganska unga och naiva när vi startade och såg
inga hinder på vägen. Utmaningen var nog att den
här typen av verksamhet inte hade funnits tidigare.
Vardaga trodde på oss tidigt vilket gjorde att vi kunde utveckla idén. Däremot var det svårare med kommuner med en stor byråkrati och långa beslutsvägar.
Det är inte ovanligt att det kunde ta två år från ett
projekt till beslut inom en kommun. Det gäller att
vara ihärdig och uthållig.
Använder ni digitala hjälpmedel?
– Vi skulle inte klara av att ha ungdomar spridda
över landet om vi inte använde olika digitala stöd. All
hantering och administration som löneutbetalning,
registrering med mera, sker digitalt. Vi har utbildning online, en app med scheman för alla ungdomar.
Vi har lagt mycket tid och energi på att utveckla det
digitala stödet tillsammans med studenter från KTH
som startat ett IT-bolag. Instagram och andra sociala
medier är viktiga för att skapa samhörighet för
ungdomarna så man känner att man är del av något
större. Man kan se vad andra team har för sig.
Hur följer ni upp och utvärderar
verksamheten?
– Vi har en rad hårda värden: antal ungdomar
som närvarar, antal möten med mera.
Varje team eller varje äldreboende har tre uppföljningsmöten där man diskuterar kvalitet och utmaningar. Våra regionchefer, före detta teamledare,
ansvarar för att kontinuerligt besöka sina team och
lyssna in personal och äldre. Vi sprider ett lärande
mellan äldreboenden. Vi har kundundersökningar,

ständig dialog med våra kunder och medarbetarundersökningar. Ambitionen är att ungdomarna ska
uppfatta Ung Omsorg som det bästa extrajobbet man
kan ha.
Vad är innovativt med Ung Omsorg?
– Själva idén i sig är egentligen inte så innovativ
även om den inte hade genomförts tidigare. Det innovativa är hur vi valt att organisera processerna runt
omkring ungdomarna och sättet vi skapat utvecklingsvägar inom Ung Omsorg. Vi har många som
jobbar få timmar vilket kräver stor energi från oss att
få allt att passa in och samtidigt skapa och upprätthålla en bra kultur. Det är inte svårt att skapa Ung
Omsorg i liten skala men betydligt mer krävande att
få ihop en stor verksamhet.
Var är du mest stolt över?
– I början var jag med på varje arbetspass själv och
uppskattade att höra de äldres berättelser men också
se hur ungdomarna berättade om sina liv. En stor
drivkraft är att se hur ungdomarna utvecklas, vågar
ta för sig och blir en del av arbetsmarknaden. De
vågar ta kontakt med andra människor. De utvecklas
som människor och som ledare. Det är otroligt kul att
skapa dessa förutsättningar.
Hur ser du på framtiden?
– Vi vill växa men i lagom takt och nå flera platser
samtidigt som vi upprätthåller den kultur som finns
i Ung Omsorg. Vi vill få fler ungdomar att engagera
sig i omsorgen. Närmast funderar vi på att hitta fler
utvecklingsmöjligheter för ungdomarna i framtiden,
efter att varit teamledare och regionchefer hos oss.

FAKTA UNG OMSORG:
Ung Omsorg har som idé att sätta guldkant på
äldres tillvaro. Samtidigt skapas arbetstillfällen
för ungdomar och ett intresse hos ungdomar för
utveckling av vård och omsorg.
Hälften av Ung Omsorgs verksamhet sker
i samarbete med Vardaga och hälften med
kommuner.
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INTERVJU MED HANNA GÖTHLIN, HUMANA SÖDRA CENTRALGATAN I GÄVLE

Modern teknik i
äldreomsorgen
Wifi på rummet och egen spellista på Spotify. Kanske inte det första
man tänker på när man föreställer sig ett äldreboende. Men på
nybyggda boendet Humana Södra Centralgatan i Gävle spelar
modern teknik en viktig roll i omsorgen.

”I mångt och mycket
måste vi omvärdera
gamla arbetssätt”
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– Innovation måste bli viktigare inom svensk äldreomsorg. Det finns mycket kvar att göra, säger
Humanas regionchef Hanna Göthlin.
Boendet, som är Humanas första i egen regi, har
byggt in avancerade tekniklösningar redan från
grunden.
Här finns till exempel en funktion i golvet som
gör att belysningen dimmas upp när den äldre stiger
ur sängen på natten. Detta för att minska risken för
fallolyckor.
På dörrarna in till de boendes lägenheter känner
handtagen av om den som försöker öppna har rätt sändare på sig. På så sätt behöver ingen få oväntat besök.
Dessutom är alla rum utrustade med en hotell-TV.
Tv:n ger information om dagens aktiviteter och är
uppkopplad till internet så man kan nå t.ex. Spotify.
– Vi vet att inte alla äldre kan fixa en egen spellista,
men de flesta vet vilken slags musik de tycker om. Vi
kan hjälpa dem med det praktiska så att de kan få lyssna på det de vill. Vi inom Humana tänker lite tvärtom.
Där andra ser problem ser vi lösningar.
Hanna är sjuksköterska i grunden och har lång
erfarenhet från äldreomsorg. Som chef för Humanas
äldreboenden är hon särskilt nöjd med inriktningen
på innovation och kvalitet som man slagit fast. Att
Humana har en mycket stark värdegrund är hon trygg
med. Alla har rätt till ett bra liv, även den som har
blivit till åren, konstaterar hon.
– Vi använder tekniken för de äldres skull. Inte för
att tekniken i sig är viktig. Utan för att den är en integrerad del av själva vården säger Hanna.
Vi ser surfplattan som ett viktigt arbetsredskap för
både sjuksköterskor och undersköterskor där man
till exempel direkt tillsammans med den boende kan
följa journalen och uppdatera den. Ett helt nytt sätt
att arbeta som ger ökad delaktighet för den enskilde
och de anhöriga. Men det ökar också den medicinska
säkerheten, menar Hanna Göthlin.
För att tillmötesgå de äldres behov har Humana
redan på planeringsstadiet samarbetat med bland
andra Silviasystrarna och pensionärsorganisationen
SPF. Vi går runt i lokalerna, där inflyttning pågår
samtidigt som hantverkare lägger sista handen vid
inredningen. Väggarna är i trä och belysningen är
mjuk över snyggt inredda umgängesytor. Inga plastmattor, vävtapeter eller lysrör så långt ögat når. Miljön
påminner mer om ett hotell än en vårdinrättning.

Vilket man säger är ett högst medvetet val.
De stora barnkullarna från 1940-talet gör att
Sverige kommer att ha en stor andel äldre i befolkningen. Vi lever också allt längre: i slutet av 2040-talet
kommer över en miljon svenskar att vara över 80 år
och en majoritet av de barn som föds i dag kommer att
fira sin 90-årsdag. Det ställer stora krav på innovation
inom svensk äldreomsorg, konstaterar Hanna Göthlin.
– I mångt och mycket måste vi omvärdera gamla
arbetssätt i Sverige. Vill vi det bästa för våra äldre ska
vi också ge dem det bästa.
Vad är avgörande för att den innovationen ska
ske?
– Någon måste våga gå före och prova nya lösningar. Privata företag är helt nödvändiga för att främja
utvecklingsarbetet.
– Det är också stor skillnad på att bygga och driva
ett äldreboende i egen regi jämfört med att ha en
entreprenad åt en kommun. Vi är friare att forma vår
verksamhet för att bättre kunna möta de behov och
önskningar som finns hos våra äldre.

FAKTA HUMANA SÖDRA CENTRALGATAN:
Humanas första äldreboende i egen regi, med rum
för 80 boende. Hälften av platserna är vikta för
personer med demenssjukdom.
Boendets aktiviteter har kulturinslag utifrån de
äldres önskemål och man har samarbetspartner
som länsmuseet och gymnasieskolor med estetiska
inriktningar.
Boendet öppnade våren 2016. Man planerar att
bygga två till tre nya om året – över hela landet.
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INTERVJU MED MATS SUNDBOM, SILVER LIFE

Ett aktivt liv
på ålderns höst
Kommande generationer har högre förväntningar på äldreomsorgen
och vill ha ett mer aktivt och socialt liv på ålderns höst. Silver Life
ville ändra på bilden av seniorer. Det ska vara kul även på ålderns
höst även om man är dement eller sjuk, och det ska finnas en hög
grad av service, trygghet och komfort inom ramen för boendet.
Mats Sundbom är vd för Silver Life.
Varför startade ni Silver Life?
– Vi har en väl känd demografisk problematik
framöver. Andelen äldre ökar samtidigt som nuvarande generation som åldras har en annan förväntan på
service, komfort och sociala aktiviteter, en äldreomsorg
som är något annat än dagens vanliga äldreboenden.
Något liknande fanns inte i Sverige och knappt i utlandet heller. Vi ville skapa något nytt. Vi pusslade ihop
olika positiva idéer och så blev Silver Life till.
Varför finns inte dessa koncept inom kommunal
regi?
– Kommunerna har haft andra utgångspunkter där
allting har varit inriktat på omsorg och mer likriktat.
I Sverige jobbar man efter kvarboendeprincipen som
går ut på att man ska bo hemma så länge som möjligt
vilket har varit politikernas vision. Men det har mer
handlat om att gömma sig bakom en princip, framför
allt av ekonomiska skäl.
– Visst finns det många som vill bo kvar hemma.
Men många vill ha ett socialt utbud och aktiviteter,
särskilt när partnern dör. Ensamheten är ett stort
problem i Sverige i dag och kan leda till depressioner,
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ökad läkemedelskonsumtion och dålig livskvalitet. Biståndsbeslut är oerhört svårt att få och
man måste vara mycket sjuk eller dement för att komma in på ett äldreboende. Man måste faktiskt fråga sig
om dagens äldreboenden handlar om omsorg eller är
palliativ vård.
Vad är det innovativa med Silver Life?
– Silver Life bygger på fyra parametrar. Det är kombinationen av dessa som skapar riktig innovation.
– Det geografiska läget ska vara tilltalande. I gamla
tider var det vanligt att ålderdomshem byggdes så
långt bort från centrum som möjligt. Silver Life vill
bygga boenden i centrum eller vackert belägna till
exempel nära vatten.
– Arkitekturen ska vara tilltalande. I dag ser alla
vård-och omsorgsboenden likadana ut, och baseras
på att man bor på en arbetsplats. Silver Life vill skapa
vackra och mer innovativa byggnader där utgångspunkten är att man arbetar i en bostad.
– Tekniken ska vara en naturlig del i äldreboendet och fokusera på att ge ökad trygghet och
självständighet.
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– Personalen ska förstå vikten av service, inte bara
omsorg. Vi gör om yrkesbeskrivningen och tror också
det kommer att locka personal till våra boenden.
Personalen inom Silver Life ska inte gå till jobbet på
morgonen och längta efter att gå hem utan trivas och
utvecklas.
Har du några reflektioner på innovationsklimatet i offentlig sektor?
– Det går alltid trögare i offentlig sektor. Jag tror
det beror på två saker. Dels dras inte entreprenörer till
offentlig sektor. Offentliga sektorns varumärke är inte
särskilt starkt bland entreprenörer. Dels går det för
långsamt. Organisationen är alldeles för hierarkisk.
Det är svårt att hitta beslutsfattare och varje gång
det är val kan det bli ny ledning och risk för stopp i
maskineriet.
Vilka reaktioner har ni fått från kommunerna
på Silver Life?
– Kommunerna har varit mycket positiva. I
Upplands Väsby till exempel har vi haft ett bra samarbete med tidigare alliansledningen. När det blev
maktskifte var vi lite oroliga över att inställningen till
Silver Life skulle förändras till det sämre men så har
det inte blivit. En eloge till en kommun som står för
bredpolitiska beslut.
Mats lyfter samtidigt fram att tiden är en ständig
utmaning.
– Det viktigt att vara uthållig. Allt tar väldigt lång
tid. Vi tar kontakt med en kommun som är otroligt
positiv till ett samarbete, man kommer överens, hittar
mark etcetera. Sen tar detaljplanen onödigt lång tid,
vanligen tre till fem år. Ovanpå detta tar det sedan
cirka två år att bygga en Silver Life-anläggning. Om vi
är snabba kan vi alltså gå från ord till handling på fem
till sex år i en kommun.

Hur går det för Silver Life nu?
– Vi bygger vårt första boende i Nacka. Det är
en kombination av vanligt boende och vård- och
omsorgsboende. Boendekarriären i Silver Life kan
vara att ett aktivt socialt och friskt par flyttar in. Sen
är det sannolikt så att någon kanske råkar ut för en
stroke eller insjuknar i något annat och då har vi en
beredskap med hemtjänst, rehabilitering med mera.
– Man betalar en fast summa och får då tillgång till
en rad olika tjänster och erbjudanden. Vår förhoppning i framtiden är att alla ska kunna välja Silver Lifes
äldreboenden med en grundersättning från kommunerna där man sedan kan toppa upp med privat betalning. En liknande princip finns för hörapparater
i Stockholms län. Landstinget erbjuder en standardapparat gratis, men man kan välja en betydligt bättre
modell och betala mellanskillnaden själv.

”Det geografiska läget
ska vara tilltalande”
FAKTA SILVER LIFE:
Silver Life har olika boenden för det seniora
livets alla skeden inom samma enhet. Det finns
möjligheter till aktiviteter, service och omvårdnad
utifrån önskemål och behov. Silver Life har
både bostadsrätter och hyresrätter, avtal med
kommunerna om hemtjänst vid behov och även
vård- och omsorgsboenden. De tre första enheterna
byggs i Nacka, Täby och Upplands Väsby.
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Handelskammaren anser
Innovation och entreprenörskap är en förutsättning för att utveckla
kvaliteten i välfärden och klara framtidens demografiska och ekonomiska
utmaningar inom skola, vård och omsorg. I denna sektor arbetar nästan
1,2 miljoner människor i Sverige. Drygt 21 procent av dessa är sysselsatta
i privat sektor, varav en stor andel finns i Stockholmsregionen.
För att öka innovationsförmågan i välfärden måste förutsättningarna för
företagande stärkas och utvecklas:
bör fokus i upphandlingar och ersättningssystem riktas
mot uppnådd kvalitet, snarare än driftsformer eller processer.
FÖR DET FÖRSTA

FÖR DET ANDRA bör innovation premieras. Fokus bör ligga på att stärka
förutsättningarna för innovation i välfärden bland annat genom tillgängliga testmiljöer, innovationsvänliga upphandlingar och innovationsstödjande ersättningssystem. Ett större innovationsutrymme bör finnas
både för privata och offentliga verksamheter.

bör möjligheterna till export stärkas. En internationalisering bidrar till en större marknad och en höjd status för olika
yrkesgrupper inom välfärdssektorn. En ökad tjänsteexport höjer kvaliteten till gagn för elever, brukare och patienter. Sveriges erfarenhet och
kunskap i att utveckla skola, vård och omsorg bör utnyttjas till att stärka
exportindustrin. Välfärdsexport är i praktiken inte möjlig utan privata
välfärdsföretag.

FÖR DET TREDJE

FÖR DET FJÄRDE bör förslag om försämrade förutsättningar, till exempel
vinstbegränsningar, slopas. De har redan hämmat kvalitetsutveckling,
mångfald och exportpotential.
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