
Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Projekttitel * Projekttitel på engelska *

Start av projekt för

vilket bidrag sökes *

Slut av projekt för vilket bidrag sökes *

(ÅÅÅÅ-MM-DD) (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Svensk projektsammanfattning *

 Ansökan till VINNOVA

Diarienummer

2013-00825

Avsänd av sökande

2013-02-13 12:10

Utlysning

Utmaningsdriven innovation- Initiering 2013 A

 

OM ANSÖKAN

 

0 / 20 tecken

e-Hälsoboken

12 / 100 tecken

e-Healthbook

12 / 100 tecken

2013-04-01 2013-10-31



Engelsk projektsammanfattning *

Hur bygger vi upp vår egen kunskap med hjälp av internet idag och vad blir effekterna. Kan man

effektvisera informationsflödet ? Kan man uppnå bestående hälsoeffekter med webbaserade

verktyg. Erfarenheter från forskning gjord i Sverige och andra länder visar att man kan det.

E-Hälsoboken är en säker plattform för kommunikation på Internet för att förbättra självkännedom

av den personliga hälsan genom att tillhandahålla ett verktyg för lärande, motivation och

självreflektion genom kommunikation med tillförlitliga kunskapskällor.

En förutsättning för patientcentrering och samverkan med flera parter på individers villkor.

Vi vill använda diabetes som ett ´use case´ för att få ihop olika intressenter kring ett gemensamt

problem, där vi vill bjuda in de aktörer som har betydelse och möjlighet att bidra till lösningen på det

gemensamma problemet och har intresse att utbyta information där patienten har 100% kontroll

över vem som får tillgång och hur det sker.

Det vi vill göra är att ta fram en modell och arkitektur för hur ett ekosystem för digitala tjänster där

flera aktörer kan utveckla och leverera tjänster på ett kvalitetssäkert sätt. För att möjliggöra detta

så är ett modulbaserat med tydliga delar som kan utvecklas och utprovas separat , kvalitetssäkras

och valideras innan de kopplas in.

Modellen ska sedan användas för att intressera och skapa förståelse bland styrande politiker och

samhällsfunktioner hur en samverkan är möjlig

Denna modell ska sedan ligga till grund för för att bygga upp ett forskningslabs liknande plattform

som kan användas för utveckling utprovning och kvalitetssäkring av teknologi i samhällets tjänst

1399 / 1500 tecken



Mål för projektet *

Har du varit i kontakt med en handläggare på VINNOVA, ange "vem" í fältet nedan.

 

Sekretess

Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs

 

How do we build up our own knowledge with the help of the Internet today, and what the effects

will be. Can you make information flow more effective? Can achieve lasting health effects of web-

based tools. Experience from research done in Sweden and other countries shows that it can be

done.

E-Health book is a secure platform for communication on the Internet to improve self-awareness of

personal health by providing a tool for learning, motivation and self-reflection through

communication with reliable sources of knowledge.

A prerequisite for patient-centeredness and collaboration with several partners on individual

conditions.

We want to use diabetes as a ´use case´ to bring together different stakeholders around a common

problem, where we want to invite the players that have meaning and opportunity to contribute to

the solution to the common problem and have interest to share information where the patient has

100% control over who will get and how it is done.

What we want to do is to present a model and architecture for how an ecosystem for digital services

where multiple players can develop and deliver quality services in a safe manner. To make this

possible, it is a modular with distinct parts that can be developed and tested separately, quality

assured and validated before they are connected.

The model will then be used to create interest and understanding among ruling politicians and social

functions how an interaction is possible

This model will then be the basis for to build a research lab-like platform that can be used for

development testing and quality assurance of technology in the service of society

1372 / 1500 tecken

Genom att utnyttjande av moderna IKT verktyg och patientcentrering bidra till en O-vision för

ökning av diabetes genom att få flera aktörer att arbeta mot samma mål.

139 / 150 tecken

Karin Eriksson

Nej



1. Klassificering av Behovsområde *

(3 val, 1 nivå)

04 Hälsa (Hälso- och sjukvård)

 

2. Klassificering av forskningsområde *

(3 val, 3 nivåer)

3.3.01 Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

2.2.03 Kommunikationssystem

 

3. Klassificering produktområde *

(3 val, 4 nivåer)

63.99 Övriga informationstjänster

 

KLASSIFICERING

Du har valt:

Du har valt:

Du har valt:



BIDRAGSMOTTAGARE

Organisation *

Jidoka Innovation AB

Organisationsnummer *

556698-9645

Adress
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Postnummer *
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Postort *

Malmö

Telefon *

0735-31 9171
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Malmö

Land

Sverige

Arbetsplats *

Jidoka Innovation AB

Adress
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Postnummer *

211 25
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Malmö
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Malmö

Webbplats

www.jidoka.se

Telefon
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Förnamn *
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Efternamn *

Lindmark

E-post *

lars.lindmark@jidoka.se

Direkttelefon

Mobil

0735-31 91 71

Kön *

Man

Födelseår (ÅÅÅÅ) *
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PROJEKTLEDARE

Organisation *
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Malmö
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0735-31 91 71

Kommun *
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Land
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Lindmark
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lars.lindmark@jidoka.se

Direkttelefon

Mobil

0735-31 91 71

Kön *

Man

Födelseår (ÅÅÅÅ) *

1960



På denna sida redovisas det totala projektets finansiering fördelat på sökt bidrag från

VINNOVA, egna insatser och insatser från andra organisationer.

 2013 Summa

Sökt bidrag från VINNOVA Pengar 500 000 = 500 000

Egna insatser

 

 

Bidragsmottagarens egna

insatser

Pengar 0 = 0

Annat 25 000 = 25 000

1) Läs först information om projektpartner/finansiär längst ner på sidan.

Projektpartner / finansiär

LIKABRA AB

LIKABRA AB

556765-9106

Pengar 0 = 0

Annat 25 000 = 25 000

ORTELIUS MANAGEMENT AB

ORTELIUS MANAGEMENT AB

556731-0288

Pengar 0 = 0

Annat 25 000 = 25 000

Jonas Söderström Form &

Innehåll

Jonas Söderström Form &

Innehåll

590321-1273

Pengar 0 = 0

Annat 25 000 = 25 000

Total finansiering av projektet 600 000 = 600 000

Varav pengar 500 000 = 500 000

Varav annat 100 000 = 100 000

1) Om du i projektet har en projektpartner/finansiär som är med och bidrar med pengar eller

annat (natura omsatt i pengar) anger du det ovan. Minst ett fält (pengar eller annat) måste

fyllas i. 

För att lägga till en projektpartner/finansiär klicka först på knappen "Lägg till" och därefter

på knappen "Ange projektpartner/finansiär". 

Ange belopp i något av fälten "Pengar" eller "Annat". 

Du kan ta bort hela raden genom att klicka på papperskorgen till höger om raden. En rad

måste innehålla både projektpartner/finansiär och belopp annars går det inte att skicka in

ansökan.

PLANERAD TOTAL PROJEKTFINANSIERING

 



 



Hela eller delar av det beviljade bidraget kan transfereras från bidragsmottagaren till en eller

flera sekundära bidragsmottagare.

 2013 Summa

Sökt bidrag från VINNOVA 500 000 = 500 000

Fördelat på  

Bidragsmottagaren Pengar 500 000 = 500 000

 

Sekundär bidragsmottagare

Återstår 0 = 0

FÖRDELNING AV BIDRAGET



Ange beloppen i hela kronor, ex. mata in 1 000 000 om ni söker 1 miljon kronor.

 2013 Summa

Sökt bidrag från VINNOVA 500 000 = 500 000

Löner 400 000 = 400 000

Tjänster 25 000 = 25 000

Utrustning 15 000 = 15 000

Material 0 = 0

Immaterialrätt 50 000 = 50 000

Indirekta kostn. 1) 0 = 0

Resor 10 000 = 10 000

Övrigt 0 = 0

Återstår att fördela 0 = 0

Indirekta kostnader, procent 1) 0% 0%

1) Gäller ENDAST för universitet och högskolor. Notera att i VINNOVAs uträkning av procentpåslag

för indirekta kostnader ingår även "direkta lokalkostnader" enligt SUHF-modellens definition.

DETALJERAD FÖRDELNING AV BIDRAG SOM SÖKS FRÅN VINNOVA



 

9a. Välj ett av följande områden *

Projektförslaget kan adressera en eller flera av utmaningarna i utlysningen. Välj den utmaning

som huvudsakligen adresseras.

 

9b. Vad vill ni göra och varför *

Beskriv vilket problem ni vill lösa och hur det relaterar till vald samhällsutmaning. För projekt

med stort IT innehåll rekommenderas att ni också beskriver ert förslag i relation till den

Digitala agendan. *

POTENTIAL

Framtidens hälsa och sjukvård

Regeringen har genom sitt beslut till ett personligt hälsokonto tagit initiativet och skapat

förutsättningar för att ge individen kontroll och större delaktighet i sin personliga hälsa. Det finns

också ett stort ett intresse från RegionSkåne och en ambition att dra igång ett initiativ runt

Personcentrerad Hälsoinformatik med ett intresse från regionalt näringsliv .

Ett antal forskningrapporter och många specialist organisationer säger

för att påverka sin egen hälsa krävs en delaktighet och engagemang från patientens sida och en

helhetssyn och patiencentrering från systemets sida men också bättre feedback och återkoppling

mellan patient, vårdgivare och andra intressenter i en vårdkedja.

En befolkning som blir äldre kommer att kräva att vi använder de resuserna vi har tillgång till på ett

bättre sätt, men också att ge verktyg och möjligheter till de som kan klara sig själva för att minska

belastning på vårdsystemet. Den stora samhällsutmaning att för att bibehålla och utveckla den

välfärd som byggt upp och få de effekter som den digitala agendan vill så har vi identifera ett antal

delutmaningar som följer.

* Få patienter att uppleva en ´ägarlik´ känsla för sin hälsoinformation. Idag förväntar sig de flesta

att man ska få tillgång till hälsoinformation utan att man ska behöva göra något själv, vilket leder

till att om man inte själv är delaktig i skapandet av denna information så lär man sig inget och man

får inte de effekter man vill uppnå. ´learning by doing´. Likt facebook som många de flesta i vår

marknadsundersökning visar, använder dagligen, tydligen har skapat ett incitament, tillit och

lättanvändhet som möjliggör detta.

* Få patient att engagera sig i sin hälsa, och på ett positivt sätt arbeta med positiva hälsoaspekter

istället för risker och faror

* Få systemen att acceptera patientdata genererad på andra platser och på andra enheter än man

tidigare samlat in information.

Enligt konsumentverket så är det område som ha mest klagomål Internet, media och telekom

branschen. Och en övervägande stor majoritet förutom komplicerade avtalsskrivningar och konstiga

bindningstider, så handlar det om teknik som inte fungerar med många olika aktörer där alla skyller

på varandra. Egen erfarenhet visar också att inloggnings problem och förlorade lösenord brukar vara

ca 80% av alla supportärende.



9c. Beskriv hur lösningen kan bidra till hållbar tillväxt. *

Beskriv de marknadsmässiga, gröna och sociala aspekterna. Observera att detta gäller

projektets effekter, inte själva genomförandet av projektet. Beskriv förväntade processer,

produkter och/eller tjänster samt eventuellt andra resultat vid ett lyckat projekt (efter de följande

stegen samverkansprojekt och följdinvesteringar). Beskriv också behovs- marknads- och

konkurrensförhållanden, internationellt och nationellt. Beskriv vem som är den tänkta

kunden/användaren.

* Den stora utmaningen att utnyttja teknik i rikets tjänst att skapa tjänster som fungerar lika bra

som Apple visat att det går att göra, och vända detta stuprörstänkande som förhindrar detta till att

utgå ifrån ´kunden/patienten´.

Det vi vill göra är att skapa ett ekosystem för digitala tjänster där flera aktörer kan utveckla och

leverera tjänster på ett kvalitetssäkert sätt. För att möjliggöra detta så är ett modulbaserat med

tydliga delar som kan utvecklas och utprovas separat , kvalitetssäkras och valideras innan de

kopplas in.

Ryggraden i systemet är en supportlösning som gör det möjligt att mäta och följa upp kundnöjdhet

och se till att ärende kan hanterras transparent i fler olika organisationer utan att kunden/patienten

ska behöva fundera på vem som tar hant om det tekniska problemet. Det hanteras agenom

YelloTAB Support, support på användarnas villkor.

För att ta höjd för exportmöjligheter och mångfald i ett land och kunna leverera information på

kundens eget språk så ska systemet ha full språkhantering både på statiskt innehåll, men även

möjlighet till dynamisk uppdatering av information som skapas senare i systemet.

Vi vill genom god design skapa enkla tjänster som engagerar till bättre förståelse för vad som

påverkar den egna hälsan och hur man själv aktivt kan ta del i den processen. Samtidigt ge

kundsupport av en helt ny karaktär som inte bara löser det aktuella problemet utan ser till att det

inte uppstår igen.

Vi vill med detta initiativ skapa förutsättningar för att alla fortsättningsvis ska få den vård och

omsorg de förväntar sig genom att tillhandahålla kvalitetssäkrade tjänster och verktyg som hjälper

människor att klara sig själva i större utsträckning. Samtidigt skapa nya intressanta arbeten inom

media och teknik som med fördel kan utföras på distans som en hel generation väntar på att få

arbeta med.

Från sjuk till ´frisk´ diabetiker

Jag undrar fortfarande hur länge det här kommer att hålla. Osäkerheten inför varje kontrollbesök

som alltid gjort mig darrig inombords börjar lätta. Jag har den bästa av alla morötter att klara min

nya livsstil: Fortsätta vara utan mediciner. Min bonus är lite viktnedgång, men den känns inte lika

viktig som att slippa näven med morgonmedicin!

Med vänlig hälsning

Kerstin Eriksson

Publicerad 2013-02-08 Artikel på diabetesportalen, Lunds Universitet Medicinska fakultet.

3957 / 4000 tecken



9d. Intresseväckande beskrivning *

Skriv en säljande, populärvetenskaplig beskrivning om projektet för att (1) övertyga VINNOVA

om projektets förträfflighet och (2) som VINNOVA kan använda i t.ex. pressreleaser

Ny teknologi kräver ny kunskap och kompetens både för att använda, underhålla och förbättra

funktion av tjänst. Mycket av detta finns redan i den yngre generation som väntar att komma in på

den svenska arbetsmarknaden, detta kommer att skapa intressanta jobb för framtiden. 

Det kräver dock en större större ´tacid knowledge´ dvs erfarenhet och förståelse än traditionell

sjukvård har idag. Här finns en stor potential att utbilda praktiska hantverkare som ska jobba i den

digitala hälsoindustrin och leverera nya typer av attraktiva hälsorelaterade tjänster. ett utryck som

börjar användas i USA är ´Health Extenders´ dvs en ny typ av kompetens som inte primärt är

medicinsk.

Vi vill genom detta initiativ visa hur gränsöverskridande samarbeten mellan olika aktörer som

arbetar mot samma mål skapar nytta både för kunder och leverantörer . Genom att använda

diabetes som användningsfall vill vi bygga upp en demonstrator och en fiktiv organisation för att

simulera och lära sig hur man kan använda nya typer av ikt-verktyg inom/utom vården. 

Kostnader för insulin och verktygen för en diabetes patient typ-2 är ca 20 000:- per år. Det finns ca

250 000 diabetes typ2 patienter i sverige. Komplikationerna vid diabetes är i första hand skador på

kroppens blodkärl, vilket i värsta fall kan leda till blindhet, amputationer av ett ben eller en fot,

nedsatt njurfunktion och hjärtinfarkt. de indirekta kostnaderna är svåra att överblicka men skapar

ändå en förståelse för det lidande och den ohälsa det innebär.

Förutom Sverige som en validering marknad, har Indien föreslagits som en potentiell marknad.

Språket är engelska och de har en passande målgrupp när det gäller inkomstnivåer och utbildning

80% av diabetes dödsfall inträffar i låg-och medelinkomstländer i åldrarna mellan 35 och 64. Och i

de utvecklade länderna är flest människor med diabetes över pensionsåldern.

WHO Världs Hälso Organisationen projekterar att under de kommande 10 åren i Indien

* Över 60 miljoner människor kommer att dö av kroniska sjukdomar

* Död genom kroniska sjukdomar från kroniska sjukdomar kommer att öka med 18% mest

markant, dödsfall av diabetes kommer att öka med 35%

Internetanvändning i Indien

Användare: 100 000 000 på ca 1 173 100 000. Penetration 8,5% och ca 50% av användarna har

Facebook

Källa: Intnernet World Stats

1946 / 2000 tecken

Äntligen! Ett nytt initiativ som kommer att förändra hur vi ser på folkhälsa och en åldrande

befolkning. Med e-Hälsoboken vill vi erbjuda användarvänliga tjänster av god design som engagerar

till större förståelse kring den egna hälsan

200 / 200 tecken



 

10a. Förklara rollerna hos de medverkande parterna (organisationerna) *

Beskriv hur parterna som angetts på sidorna 6 och 7 kompletterar varandra. Redogör också

för om ytterligare aktörer/roller/kompetenser behöver involveras och hur det ska gå till.

Använd både rutan för fritext och 10b nedan.

AKTÖRSKONSTELLATIONEN

Jidoka Innovation har utvecklat tjänsten e-Hälsoboken tillsammans med ett antal partner Dhiraj

Payani, ex Sony Ericsson Interaktions designer, Tommy Weinberg Diabetiker och professionellt

Ingenjör på Tetra Pak kring informations kvalitet, och Tina Ax, digital patient och specialist

dokumentation ex Tetra Pak.

Tillsammans har vi byggt upp en stark och gemensam vision hur en patient vill få hjälp och hantera

sin personliga hälsoinformation och specifikt diabetes hur man kan få större förståelse genom att ha

tillgång till personlig data, information och ny kunskap som byggs upp på internet. 

Diabetes som livstilssjukdom kräver bättre samarbete och förståelse mellan sjukvård, forskning och

livsmedelsindustri. För att visa/påvisa att det går att med hjälp av patientgenererad information att

ge bättre underlag till forskning och skapa nya verktyg för självskattning och datainsamling. Vill vi

tillsammans med några av de ledande informationsarkitekterna ta fram en informationsmodell och

demonstratorer för att visa hur man kan förbättra grafisk presentation av data så att den ger en

bättre förståelse för vanliga människor utan specialistkunskap.

Vi har därför handplockat ett antal aktörer som delar vår vision och passionerat vill jobba med

grafiskt attraktiva och användarvänliga produkter Som skapar nytta och effekter i användning. 

Tillsammans ta fram 3 olika användaningsfall som utgår från patienten för att visa hur man kan

utbyta information mellan sjukvård, forskning och livsmedelsindustri

Ortelius Management AB är specialister på att fånga och kartlägga komplexa samband i verkligheten

och göra dessa visuellt förståliga för omgivningen. På detta sätt skapas förutsättningen att utveckla

sin verksamhet på ett kordinerat, enhetligt och mycket mer effektivt sätt. En stor del av

framgången ligger i förmågan att kunna prototypa framtiden och faktiskt testa först innan det dras

igång dyra tids- och kostnadskrävande projekt med stor affärsrisk.

Ortelius har utvecklat metodik och teknik för att göra detta möjligt och detta används inom alla

typer av branscher. Ortelius har använt arbetssättet vid flera tillfällen inom både offentlig sektor och

inom Hälso- och Sjukvård, på Stockholms Stad, Karolinska Sjukhuset och Region Skåne

Jonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och

med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal

företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Han har kallats ´den svensk som kommer

närmast begreppet webbanvändbarhetsguru´. Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i

den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det

digitala området. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.

Han har tidigare gett ut den uppskattade läroboken ´Att skriva för webb är att skriva för publik´.

Och är uppmärksammad författare till boken ´Jävla skitsystem´



10b. Här anger du om det finns övriga aktörer som ni planerar att involvera

För att lägga till "Övriga aktörer" (t.ex referensgrupp) klicka på knappen "Klicka här för att

ange övriga aktörer" för att få upp en rad. Klicka sedan på knappen "Ange övrig aktör". Här

söker du på organisationens namn eller på organisationsnumret, ange kontaktpersons namn,

roll och telefonnr i fälten som kommer upp. Vill du ta bort en rad klicka på papperskorgen till

höger om raden.

SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI

Skånes Livsmedelsakademi

802413-8730

Fält markerade med * måste fyllas i .

LikaBra AB bildades 2007 och består av Rickard Stjernqvist (webbutvecklare),

Bjarne Werner (formgivare) och Stefan Bettner (projektledare). Tillsammans har vi en svårslagen

kompetens och erfarenhet inom gränsnittsproduktion och har jobbat ihop på olika sätt i över 15 år.

Webb, tryck och appar

Med lång erfarenhet av både tryck, webb och mobil produktion kan vi medverka in i nästan vilket

projekt som helst. Vi har, under de senaste åren, optimerat vår webbutveckling och kan göra

skräddarsydda WordPress-sajter mycket effektivt.

2987 / 3000 tecken

övrig aktör Kontaktpers. Roll i projektet Telefon

Lotta Törner

11 / 35 tecken

rådgivare

9 / 25 tecken

070-58 05 909

11 / 25 tecken



11a. Beskriv angreppssätt, organisering och involvering av relevanta aktörer,

inklusive kund/användare/kravställare *

GENOMFÖRANDE

Den stora utmaningen med att göra något som ingen sett är att det är svårt att första hur det ska

gå till. Vem tror t.ex att man kan flyga jorden runt utan att använda fossila bränslen, förutom

Bertrand Piccard och André Borschberg, som antagligen kommer att göra det år 2014. Utmaningen

är att samverka mot gemensamma mål när man kommer från olika organisationer.

Vi vill genom detta skapa ett entreprenörsdrivet initiativ som ser möjligheter och har en stark vision

av vad som ska göras, men samtidigt arbeta med en stark ingenjörsmässig och vetenskaplig

utgångspunkt och knyta nära samarbeten med högskolor och forskningsinitiativ.

Vi vill genom att använda en modulbaserad arkitektur visa med hjälp av ett antal demonstratorer

att det går att bygga användarvänliga och användarcentrerade system med flera olika leverantörer.

Visa att det går att förenkla komplex data till lättläst information

Vi vill använda diabetes som ett ´use case´ för att få ihop olika intressenter kring ett gemensamt

problem, där vi vill bjuda in de aktörer som har betydelse och möjlighet att bidra till lösningen på det

gemensamma problemet och har intresse att utbyta information där patienten har 100% kontroll

över vem och hur det sker.

Målsättningen att reducera diabetes som samhällssjukdom kräver ett nytt angreppssätt. Internet

som maskin skapar nya sätt att sprida information och kunskap samt att samla in data på effektiva

sätt. men eftersom det inte finns några spelregler ännu så är osäkerheten stor och riskvilligheten

att prova nytt väldigt liten. Kan man sätta upp ett fullskalelab baserat på öppen mjukvara så har alla

samma möjlighet att använda och bygga vidare på varandras innovationer. Nyttan uppstår i en

social kontext och är inte en bit mjukvara som man säljer. Samtidigt skapar ett modulärt system

med tydliga lager möjlighet för olika aktörer att leverera delkomponenter. Detta sker redan idag och

visar att principerna fungerar.

MEN den viktigaste delen i detta är att det är ett visionsdrivet projekt, där den långsiktiga visionen

är att skapa ett innovationsklimat som uppmuntrar människor att skapa nytta för Sverige. Och

målet är en 0-vision för ökning av diabetes genom att aktivt hjälpa patienter och skapa

förutsättning för forskare utbyta information och data med olika målgrupper för forskning

Vi vill med några goda exempel visa på att det går att bygga lättanvända och attraktiva

informationssytem som kan hantera komplex och känslig information på ett säkert sätt.

Med hjälp av den prototyp vi har tillgång till och baserat på den erfarenhet vi bygger upp kommer de

deltagande aktörerna att bygga gemensamma riktlinjer och visuella guidlines som ligger till grund

för fortsatt arbete och att engagera partner.

De sökande har lång erfarenhet inom resp område, som grafisk design, avancerade system för

datainsamling, support på distans, informations strukturering och produktmodeller i dagens

sjukvårdssystem

Genom att basera plattformen på en av de mest använda systemen, så är det enkelt att sjösätta sin

lösning på något av de många webbhotell som finns. Det skapar också möjlighet att använda som



11b. Beskriv projektets samlade mognadsgrad idag och hur långt man förväntas nå

under projekttiden. *

Beskriv också övervägande runt enskilda delar som ska utvecklas och hur långt ni förväntar er

att nå under dels initieringsprojektet och dels efter ett påföljande samverkansprojekt.

mall och modell för kvalitetssäkring av komponenter, system, strukturer etc. En modulbaserad

infrastruktur innebär också att data och tjänster kan finnas lagrade på olika servrar och system

beroende på krav på säkerhet och personlig integritet.

Region skåne har redan initierat ett antal aktörer som har intresse och kapacitet att leverera ett

personligt hälsokonto, kan man få dessa aktörer intresserade i att gemensamt satsa på ett opartiskt

digitalt forskningscenter med ett första gemensamt mål, en 0-vision för ökning av diabetes i sverige.

Denna plattform utgår ifrån individen och användaren som är den viktigaste kravställaren. Därför

måste patientorganisationerna vara med som en part i detta, men även nya typer av

användarorganisationer som kanske inte ens finns idag, som ställer krav på användbarhet och

funktion.

Vill vi skapa ett standardiserat regelverk som startar hos patienten och växer mot olika leverantörer.

e-Hälsoboken skapar ett enkelt ramverk som är lätt att kvalitetssäkra genom att tillhandahålla en

enkel struktur för data och information som olika leverantörer kan anpassa sig till.

3580 / 4000 tecken

Hälsoboken som sådan är ganska ny i sin nuvarande skepnad, men den IT-tekniska delen är

sprungen ur ett liknande koncept för datainsamling, dokumentation, lärande och utbildning ur ett

maskinindivids perspektiv. Utvecklat på ett av de större förpackningsföretagen i skåne, med sökande

som initiativtagare.

Hälsoboken finns som en fungerande prototyp utan alla säkerhetsmekanismer på plats, men med de

grundläggande funktionerna på plats

Själva plattformen finns på internet och har över 60 miljoner användare, är väldokumenterad och

har ett inbyggt system för kvalitetssäkring av delkomponenter. Supportlösningen en

internetbaserad online lösning som har sitt ursprung i Öresund men finns i dag i San Fransico är

inte baserad på oppen källkod utan med öppna API och ett modulbaserat integrations tänkande med

en bas på ca 25000 kunder ´world wide´.

Initieringsfasen handlar om att få intressenterna medvetna och intresserade om att det finns en

teknisk infrastruktur som kan användas för att lösa ett gemensamt problem. Detta sker genom att

tillsammans med dem bygga ett antal demonstratorer som ska hjälpa till att visuellt demonstrera

hur det ska går till. De primära aktörern är livsmedelssektorn, sjukvård och forskning, men som

styrning måste även politiker och regionen vara delaktiga.

En viktig del i initeiteringsfasen är att skapa legala förutsättningar på hur ett samarbete ska gå till,

både vad som går att skyddas, vad som inte kan skyddas, vilka delar som kan vara gemensamma

och hur man skapar skydd för enskilda företagare kring deras innovationer. Till detta har vi som

avsikt att ta hjälp av AWA Patent.

1373 / 3000 tecken



11c. Övrigt

Här kan ni besrkiva övriga aspekter som ni tycker saknas ovan, eller som inte fick utrymme.

1. Vi vill gå från komplex information som man måste vara specialist för att förstå,(bilaga övrig

bilaga_1.pdf)

2. med hjälp av hälsoboken (bilaga övrig bilaga_2.pdf)

3. gå till lättförstålig grafiskt angenäm information som skapar förståelse och mening (övrig

bilaga_3.pdf)

Jag ber om ursäkt om ansökan inte är komplett enligt konstens alla regler, men som gränslös

entreprenör så blev ramarna i ansökningsmodulen begränsande och mina ursprungliga dokument

fick inte plats .

406 / 500 tecken



1. Klicka på bläddra knappen och välj den fil som ska laddas upp.

2. Klicka på knappen "överför fil" så laddas dokumentet upp till VINNOVAs server.

3. När detta är klart kan du titta på filen genom att klicka på länken till bilagan, är filen ej i pdf-

format konverteras den automatiskt.

Max storlek för en bilaga är 10 mb.

Obs !

När du laddar upp Pdf eller wordfiler är det viktigt att de inte är låsta eller lösenordsskyddade.

Kravet på olåsta filer beror på att ansökan och alla uppladdade bilagor automatiskt slås ihop till ett

dokument. Detta fungerar inte då låsta filer laddas upp.

Obligatorisk bilaga

Bilaga 1. Personalbilaga

Max 1 sida/person och endast en fil kan laddas upp, alla dokument sammanfogas till en fil innan

uppladdningen.

Bilaga 2. Bildbilaga (valfri)

Här kan du lägga till bilder och tabeller. Numrera dessa och gör tydliga hänvisningar i

ansökanstexten. Bilagan får vara max 3 sidor.

BILAGOR, UPPLADDNING AV FILER

Personalbilaga.pdf

övrig bilaga_1.pdf

övrig bilaga_2.pdf

övrig bilaga_3.pdf



När Du klarmarkerat Din ansökan överförs den till VINNOVA och diarieförs som en inkommen handling. Inga

ändringar kan ske i en klarmarkerad ansökan. Eventuella rättningar eller förändringar i ansökan får Du diskutera

med VINNOVAs handläggare.

Efter sista ansökningstidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA har begärt det.

En mottagningsbekräftelse på Din ansökan kommer att skickas via e-post till Dig som står för användarkontot,

projektledare, firmatecknare (prefekt eller motsvarande). 

KLARMARKERA

INSÄNT AV

Förnamn

Lars  

Efternamn

Lindmark  

E-postadress

lars.lindmark@jidoka.se

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc

Jidoka Innovation AB

Adress

Norra Vallgatan 20

Postnummer

211 25

Postort

Malmö

Organisationsnummer

556698-9645

Telefon

0735-319171

Fax

 

Webbplats

www.jidoka.se


