
Flemingsbergsmodellen
Hur vi utvecklar affärsidéer som bygger på klinisk efterfrågan, 

akademisk kunskap och industriell relevans





I FLERTALET MÄTNINGAR AV INNOVA-
TIONSINDEX LIGGER SVERIGE I FRAM-
KANT. Antalet företag som startats ur 
kunskapsmiljöerna har också ökat över 
tid, och stöds av en mängd aktörer. 
Ändå växer få av dessa företag till indu-
striell storlek. Vad beror det på?

Enligt min erfarenhet av många 
avknoppningsföretag från de akade-
miska miljöerna saknar grundarna ofta 
tillräcklig affärserfarenhet. Därför har 
de svårt att navigera rätt på sin väg mot 
marknad och kundfinansiering. 

Det är mycket svårt att kompen-
sera affärsmässig erfarenhetsbrist i 
startskedet med senare utbildning 
och träning. Det begränsade offentliga 
stödet i starten måste användas ytterst 
medvetet för att bygga upp attraktivitet 
och investeringsbarhet. Ett dilemma 
som regelmässigt underskattas och får 
många unga företag att stanna i växten.

En av våra utgångspunkter för 
projektet Kraftcentrum Flemingsberg 
var just att pröva betydelsen av tillgång 
på mycket affärserfarna individer 
(affärsarkitekter) i uppstartsskedet. En 
annan var att pröva om vårdens olösta 
problem kunde vara en bra källa för 
nya affärsmöjligheter.

Ett gäng erfarna affärsutvecklare re-
kryterades och släpptes lösa på Karolin-
ska Universitetssjukhuset. Genom att 
prata med folk i vården på alla nivåer 
kom man fram till dryga ettusen behov 
eller problem i vars lösning ett påtagligt 
värdeskapande fanns. Dessa affärsem-
bryon granskades närmare med avse-

ende på möjligheten att hitta hållbara 
lösningar, marknader nationellt och 
internationellt, konkurrens, patentsitu-
ation och möjliga affärsmodeller.

Ett urval utvecklades vidare i nät-
verksbaserat samarbete med vården, 
kunder, finansiärer, tänkbara tagare, 
etc, i riktning mot nya produkter och 
tjänster i befintliga eller nya företag. 
Allt utifrån den affärsmodell som 
passade bäst i varje enskilt fall. Affärs-
arkitekterna fanns med på resan fram 
till dess att varje affär hade fått eget 
momentum och en tydlig tagare. En bra 
start helt enkelt. 

PROJEKTET GAV ETT TRETTIOTAL NYA 
AFFÄRER VARAV 15 FÖRETAG. Om dessa 
kommer att utvecklas över genom-
snittet får framtiden utvisa, men alla 
tecken tyder på stark livskraft. Flera 
av de nya produkterna har uppmärk-
sammats i media, vunnit priser i olika 
innovationstävlingar och tillsammans 
lockat över 30 miljoner kronor i finan-
siering.

Projektet har löpande utvärderats 
av följeforskare, som bekräftat hypo-
tesen kring betydelsen av tillräcklig 
affärskompetens i uppstart och struktu-
rering av nya affärer. Det är uppenbart 
att vårdens behov är en utomordentlig 
källa för nya innovationer, affärer och 
företag.

Vi hoppas att vi genom denna skrift 
inspirerar fler att pröva på denna 
arbetsmodell, och står gärna till förfo-
gande med råd och dåd! 

Björn Varnestig
VD Stiftelsen Flemingsberg Science

Den saknade länken 

Start

”Flemingsberg Science 
har, tillsammans med 
Innovationsplatsen,  
på ett proaktivt och  
positivt sätt bidragit 
till att utveckla samver-
kan mellan sjukvården, 
akademin och näringsliv.”

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET  
INNOVATIONSPLATSEN  



STATISTIKEN kommer ur den följeforskning som NordRegio genomfört under projektet i form av enkäter och telefonintervjuer med 
projektdeltagare, styrgruppsmedlemmar, aff ärsarkitekter, projektledning samt andra intressenter. 

30 affärer  
har genomförts i form 

av nya företag eller 
samarbeten med 
befi ntliga företag

15 nya 
företag

har startats, sprungna ur 
Karolinska Universitets-

sjukhuset samt Flemings-
bergs vård och omsorg

Drygt 
30 miljoner

20-talet

i fi nansiering har 
projektet attraherat 

från bland andra 
Almi, VINNOVA och 
Socialdepartementet 

Mer än 1 000 
idéer/behov 

har identifi erats via 
proaktiv scouting, i 

samarbete med andra 
aktörer inom Flemings-
bergs och Stockholms 

innovationssystem. 

företag samt vård- 
och omsorgsaktörer 

i samverkan. 

styrkeområden identifi e-
rade: regenerativ medicin, 
vård på distans, bild i vår-
den samt patientsäkerhet

företag och aktörer 
har deltagit i värde-
skapandeprocessen 
eller som mottagare

för de olika projekten

420 olika 
organisationer,

4 

Generiskt uppbyggd modell på plats, 
bevisad med 30 affärer

Över 80 koncept 

2 000 individer 

är förädlade genom modellen varav 
45% haft kvinnliga behovs-/idébärare 

har nåtts i olika organisationer 
och företag .



Projekt

När Karin Mellström startade 
utvecklingen av en ny cancer-
behandling kunde Flemings-
berg Science visa alternativa 
utvecklingsvägar. Nu har Cell-
protect nått fram till försök hos 
patienter. 

DE SENASTE ÅREN har varit en omtum-
lande och spännande resa, menar Karin 
Mellström. För några år sedan projekt-
ledde hon ett lovande forskningsprojekt 
i cellterapi på ett lika lovande forsk-
ningsbolag i Flemingsberg.

– Idag arbetar jag med samma sak, 
men som VD för det nya bolaget Cell-
protect. Det tidigare bolaget tappade sin 
finansiering under finanskrisen men 
forskningen var för bra för att bara 
lämna därhän, säger hon.

Spetsforskningen i cellterapi hade 
då nått fram till en möjlig metod att 
förhindra återfall i den hittills obotliga 
cancerformen multipelt myelom. 
Projektet stod inför kliniska tester på 
patienter när bromsen slog till i finan-
sieringen av företaget. 

– Flemingsberg är ett komplett cen-
trum för cellterapiutveckling. Här finns 
alla de komponenter som krävs för 
att driva en framgångsrik utveckling 
inom området cellterapi, säger Karin 
Mellström.

ÅR 2012 startades Cellprotect Nordic 
Pharmaceuticals AB av Karin Mell-
ström och 14 stycken forskarkollegor. 
Under 2015 startades en klinisk pröv-
ning och företaget fick bl.a. 500 000 
kronor från Vinnova för att vidare-
utveckla sin terapi. I starten av Cell-

protect har Karin Mellström fått stöd 
av affärsarkitekt Gisela Sitbon. Bland 
annat genom utbildningsprogrammet 
Startup Life Science där även STING 
deltagit med kunskap.

– Det är utmanande att utveckla ett 
företag så här nära offentlig hälso- och 
sjukvård. Flemingsberg Science har 
hjälpt oss att hitta alternativa utveck-
lingsvägar andra än de traditionella, där 
riskapitalet ofta är en drivande faktor, 
säger Karin Mellström.

Mer på www.cellprotect.se

Så nådde cancerforskningen  
patienterna 

CELLPROTECT startades år 2012 av Karin Mellström och 14 forskarkollegor med en ny can-
cerbehandling som mål.

”Det är utmanande att 
utveckla ett företag så 
här nära offentlig hälso- 
och sjukvård. Flemings-
berg Science har hjälpt 
oss att hitta alternativa 
utvecklingsvägar andra 
än de traditionella.”

KARIN MELLSTRÖM



Projekt

Sugklockan har i princip sett 
likadan ut sedan 1960-talet. Nu 
finns en ny innovation som kan 
leda till en säkrare användning. 
DEN INNOVATIVA mätmetoden har 
tagits fram i ett samarbete mellan KTH, 
Karolinska Institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset. Här ersätts 
handtaget som krokar i sugklockan 
med ett högteknologiskt assistenssys-
tem. Detta kan registrera vilken kraft 

som används, antalet försök som görs 
och även vinkeln vid användning. 
Informationen skickas sedan trådlöst 
för lagring och bearbetning. 

– Det är viktigt att vi får mer kun-
skap om användningen så att vi kan 
göra utvärderingar som kan ligga till 
grund för framtida råd och regler. Målet 
är att göra dessa förlossningar både säk-
rare och tryggare, säger Dennis Sturm, 
medgrundare till Genit Innovations.

Mer på www.genitinnovations.com

Nu blir framtidens 
förlossningar säkrare 

GENIT INNOVATIONS Dennis Sturm är medgrundare.

”Det är viktigt att vi får mer kunskap om  
användningen så att vi kan göra utvärderingar 
som kan ligga till grund för framtida råd  
och regler”               DENNIS STURM

Ett tillägg till journalsystemet vid 
Karolinska Universitetssjukhuset 
sparar tid och minskar missför-
stånden mellan sköterskor och lä-
kare. Efter stöd från Flemingsberg 
Science har ClickNote fått sina 
första kunder inom äldrevården. 

DET KAN VARA svårt att hinna med både en 
god omsorg och en enhetlig dokumentation 
som följer etiska regler, menar Joakim 
Crafoord. Därför utvecklade han 

ClickNote: ett flexibelt tillägg till journal-
systemen som ger både snabbare och mer 
enhetlig dokumentation. 

– Detta sparar tid och möjliggör dessut-
om för anhöriga att löpande få en tydligare 
bild av vad som händer med deras nära och 
kära inom vården, säger han. 

Efter stödet från Flemingsberg Science 
har idén utvecklas till en bredare produkt 
med första kund inom äldrevården. 

ClickNote ger ett journalsystem en smart 
funktion där tydliga, förutbestämda fraser 
enkelt kan kombineras samman till rätt 
texter. Istället för att upprepa samma ord 
om igen, finns rätt fras tillgänglig genom ett 
snabbkommando. Standardiseringen ökar 
kvaliteten och minskar missförstånden.

Mer på www.clicknote.se

Smart IT-lösning 
togs hela vägen 
till första kund
 



Internationellt vårdproblem 
på väg mot en lösning 
Bättre dokumentation av hur 
katetrar används i vården 
kan drastiskt minska dagens 
vårdrelaterade infektioner. 
En idé från vårdpersonal vid 
urologiska kliniken har vida-
reutvecklas tillsammans med 
Flemingsberg Science.

– DETTA ÄR ett internationellt problem 
som det är svårt att forska kring då det 
finns så många faktorer i kateteran-
vändning, både vad gäller material och 
metoder, säger Märta Lauritzen, chef för 
uroterapienheten vid urologiska kliniken.

Tillsammans med sjuksköterskan 
Helena Thulin har hon utvecklat en idé 
för hur katetrarna bättre kan spåras och 
behandlingen övervakas. Ursprunget 
kommer ur en kartläggning de gjort av 

vården med urinkateter vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, i samarbete med 
Innovationsplatsen. 

Idén har utvecklats till en dokumen-
tationsmodul till journalsystem till-
sammans med affärsarkitekt Catharina 
Borgenstierna. I förlängningen skulle 
samma system kunna användas för de 
flesta medicintekniska produkter. Allt 
för att underlätta för vårdpersonalen 
och öka patientsäkerheten.

Projekt



När en ny pedagogisk platt-
form för labbutbildning skulle 
spridas kunde  Flemingsberg 
Science affärsarkitekter visa 
vägen fram. Utan dem hade 
projektet aldrig utvecklats lika 
affärsmässigt, menar Camilla 
Linder. 

– VI HAR UTVECKLAT en ny pedagogisk 
plattform, med olika spelmoment och 
en inbyggd simulator, som ger en mer 
gedigen kunskap hos användarna, säger 
Camilla Linder, biomedicinsk analy-
tiker vid farmakologiska laboratoriet, 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Att lära sig de högteknologiska 
instrumenten genom att bara följa 
instruktioner i en manual räcker inte. 
Personalen måste också kunna lösa de 
problem som uppstår i vardagen. Dess-
utom behöver utbildningstillfällena 
vara mer flexibla för att passa in i en 
vardag där arbetsbelastningen är varie-
rande med intensiva arbetstoppar.

– Att skicka iväg personal för en tre 

dagars utbildning fungerar inte idag, 
allra minst för företag. Med vår lösning 
kan utbildningen bli en del av arbetsda-
gen och genomföras när personalen har 
tid och möjlighet, säger hon.

UTBILDNINGSPLATTFORMEN har 
utvecklats av kollegorna Camilla Linder 
och Maria Andersson som båda utbil-
dar ny labbpersonal som en del av sitt 
arbete. Båda har dessutom en bakgrund 
som lärare och därför en gedigen peda-
gogisk erfarenhet och kunskap.

– Vi insåg att vi kunde bidra med en 
bättre pedagogisk lösning som är mer 
anpassad till dagens krav, säger Camilla 
Linder.

Kontakten med Flemingsbergs Sci-
ence etablerades redan under idéfasen.

– Vi skulle aldrig ha kommit så långt 
som vi gjort utan hjälp från affärsar-
kitekten Martin Löfbom. Vi har fått 
praktisk hjälp med allt från olika sorters 
avtal och ansökningar till juridiska 
frågor. Framför allt har han hjälpt oss 
att tänka mer affärsmässigt genom att 
utgöra ett bollplank närhelst vi behövt, 
säger Camilla Linder.

”Vi hade aldrig 
kommit så långt utan
affärsarkitekten”

Projekt



”Affärsarkitekterna från  
Flemingsberg Science och 
Kraftcentrum står för be-
hovsdrivet, utvecklingsbart 
och kvalitetssäkrat arbete.  
Ett nöje att samarbeta med 
för utveckling och tillväxt  
av tidiga Life Scienceprojekt.”

KAROLINSKA INSTITUTET INNOVATIONS AB



Framgångsfaktorerna i ett 
projekt kan oftast härledas till 
människorna i projekten– så 
också inom Kraftcentrum 
Flemingsberg. Bredden, kompe-
tensen, nätverken och erfaren-
heterna hos de engagerade 
affärsarkitekterna har varit ett 
centralt fundament i projektet.

KUNDFOKUS OCH RELATIONSSKAPANDE
Det proaktiva arbetssättet att vara ute 
på klinik och lyssna på personalens 
behov och produktidéer handlar om 
kundfokus. Framgången kommer ur 
den trygga relation, det förtroende och 
den tillit, som skapats av affärsarki-
tekternas kompetens, erfarenhet och 
personlighet. 

Under samtalen med behovs- och 
idébärare har idéer med innovations-
potential identifierats tillsammans. Att 
affärsarkitekterna inte varit på besök 
för att sälja en produkt, en organisation 
eller tjänst har tydligt bidragit till rela-
tionsbyggandet. 

Affärsarkitekterna har visat ett 
starkt intresse för de idéer som funnits 
och en vilja att vara med och realisera 
dessa ”gömda” produktidéer. Tack vare 
affärsarkitekternas breda kontaktnät 
blir de som flera personer i en: utveck-
lare, projektledare, affärsskapare, samt 
representant för innovationsstödssys-
temet från Almi och VINNOVA med 
flera. Kontakten med en affärsarkitekt 

har därmed effektiviserat ett tidskrä-
vande arbete och öppnat upp för tusen 
möjligheter för respektive affärsprojekt.

Ytterligare en framgångsfaktor har 
varit affärsarkitekternas förmåga att 
skapa entusiasm och engagemang för 
utveckling av den potentiella affärsidén 
hos alla i och omkring affärsprojekten.

RÄTT RESULTAT KRÄVER RÄTT RESUR-
SER. Det krävs tillgång till resurser 
på alla nivåer för att utveckling och 
kommersialisering av behovsbaserade 
idéer ska lyckas. 

Tillgången till lite mjuk såddfinan-
siering tillhör framgångsfaktorerna. 
Under projektets gång fick vi drag-
ningsrätt hos Almi Innovation vilket 
innebar medel som gjorde en skillnad 
för många av projekten. Både i deras 
dagliga arbete men även som en signal 
om att även dessa innovationer priori-
teras och ges möjlighet till utveckling. 

Förutom affärsarkitekterna har 
projektet tillfört möjligheten till fribrev, 
och i vissa fall även avsättning av ar-
betstid, för personalen att utveckla sina 
idéer. Tidsmedgivande, upplåtelse av 
resurser, teststöd samt ”första kund”-kö-
pet är livsviktigt för affärsprojekt i 
dessa tidiga skeden.

Direkt tillgång till vård och omsorg 
har också varit en nyckelfaktor, samt 
möjligheten till samarbete med Inno-
vationskontoren på KTH och KI samt 
mottagande aktörer som STING. Något 
som syns tydligt i den utvärdering som 
genomförts av projektets följeforskare.

Även serviceföretag som produktut-

vecklare, jurister, konsulter med flera, 
har i högsta grad bidragit till den positi-
va utvecklingen genom stödresurser av 
olika slag. 

Projektet har också bidragit till 
att adressera övergripande frågor 
kring spridning, implementering, 
frigörande av tid för klinisk personal 
hos frågeägarna. Därmed har det 
bidragit till utveckling även hos dessa 
organisationer till glädje för framtida 
innovationsarbete.

SE VARJE INDIVIDS UNIKA BEHOV. 
En grundförutsättning har varit 
engagerade behovs- och idébärare 
med djup kunskap om patient och 
verksamhetsbehov kombinerat med ett 
välutvecklat och erfaret management-
team. Det räcker dock inte med tid och 
engagemang, stödsystemen måste möta 
varje behovs- och idébärare personliga 
behov i varje unik utvecklingspunkt. 

Individens personliga resa måste 
respekteras och stödjas. Personal inom 
vård och omsorg är hårt belastade vad 
gäller tid och vårdens besparingskrav 
medger inte alltid extra satsningar på 
verksamheter vid sidan om, eller frigö-
rande av innovationsutveckling under 

Så skapades 30 nya 
livskraftiga affärer 

Fram-
gångs-
faktorer

”Jag är generellt MYCKET tacksam för Flemings-
berg Science hjälp med mitt projekt. Det hade 
knappast blivit något utan den hjälpen.” 

AFFÄRSPROJEKTÄGARE

”Utan detta initiativ 
hade det aldrig ut-
vecklats något kring 
idén. En unik möjlig-
het och i många fall 
en förutsättning för 
innovation. Keep up 
the good work!” 

AFFÄRSPROJEKTÄGARE



”Kraftcentrum 
Flemingsberg har 
starkt bidragit till att 
utveckla skarpare 
start-up, en bra modell 
för kvalitetssäkrade 
projekt in i resterande 
innovationssystem.”

STING

arbetstid. Därför är vårdorganisationer-
nas stöd vitalt för att lyckas. 

VISA FÖRDELARNA MED SAMVERKAN.  
Utgångspunkten och motivationen för 
samverkan har varit och måste vara att 
det ger tillräckliga fördelar och mervär-
den för alla parter. Förutsättningen för 
ett förtroendefullt samarbete kommer 
ur rimliga förväntningar på varandra 
och en förmåga att lyfta blicken för att 
tillsammans arbeta mot gemensamma 
mål. 

Samverkan mellan parter kan 
hindras av barriärer på olika plan och 
det är av stor vikt att ha förståelse för 
detta, både effekter och orsaker. Först 
då kan en reell plattform för samverkan 
skapas. Fokus bör ligga på utvecklingen 
av ett långsiktigt samarbete i regionen 
för projekten och företagens bästa. 

Projektet har bidragit till att ge olika 
idé- och företagsfrämjande aktörer 
större förståelse för varandras verksam-
heter och uppdrag samt skapat eller 
vidareutvecklat deras relationer. Att 
utgå från en operativ verksamhet i ett 
relationsbyggande bidrar till att driva 
på samarbetet och minskar behovet 
av bevarande av enskild position eller 
funktion. 



Modellen

Flemingsbergsmodellen är 
generiskt uppbyggd genom 
operativt arbete i olika utval-
da potentiella affärsprojekt 
från direkta behov i vården. 
Erfarenheterna från de olika 
affärsprojekten har skapat 
modellen samt en stor kun-
skapsbank om bland annat 
IP-strategier, tidig finansiering 
och olika affärsmodeller. 

GRUNDMODELLEN bygger på att 
identifiera vårdrelaterade behov, och 
att använda dessa som utgångspunkt 
för kommersialisering, till skillnad 
mot teknikdriven innovation. Af-
färsarkitekterna har varit drivande i 
utvecklingsflödet av de 80-tal affärs-
koncept som passerat genom projektet. 
Deras specialistkompetens har visat sig 
oerhört viktigt för att uppnå maximal 
nytta i dessa tidiga skeden.

FAS 1: PROAKTIV BEHOVSIDENTIFIERING
Modellen startar med en proaktiv 
idé- och behovsidentifiering som visat 
sig framgångsrik inom områdena 
vård på distans, regenerativ medicin, 
bild i vården samt patientsäkerhet. 
Arbetsmetoden har kompletterats med 
innovationstävlingar och workshops 
samt ett systematiskt samarbete med 
aktörer som SLL Innovation, Innova-
tionsplatsen och CTMH. 

Dessutom har innovationspubar, 
deltagande i olika mässor och kontakter 

via webben  skapat ett flöde av sponta-
nansökningar. 

Behov och idéer som inte tagits 
vidare från denna fas har varit orga-
nisations- eller processorienterade, 
haft tydliga lösningar färdiga på 
marknaden, eller helt enkelt inte mött 
kriterierna för projektet. 

FAS 2: MATCHNING OCH  
VIDAREFÖRÄDLING
Identifierade behov matchas för 
vidareförädling med hjälp av lösningar 
i befintliga företag eller akademi, och 
mot eventuella egna lösningsförslag 
från affärsprojektägarna. I denna fas 
genomförs en mindre behovsverifie-
ring, främst i personliga nätverk men 
även mot andra innovationsorganisa-

tioner, samt bredare mot landsting och 
primärvård utanför Stockholms län. 

Målet är att ge en översiktlig bild 
av behovets omfång, eventuella kon-
kurrerande produkter på marknaden, 
värdehöjden för patient och samhälle, 
genomförbarhet av en teknisk lös-
ning samt valet av affärsmodell för 
affärsprojektet. Bland kriterierna finns 
bäring på marknaden, konkurrenter, 
värde, säljförutsättningar och IP-möj-
ligheter samt de övergripande projekt-
målen för projektet Kraftcentrum. 

Alla affärsprojekt som haft en per-
sonlig kontakt med någon i projektet 
men valts bort i denna fas har getts 
en återkoppling med en motivering 
och eventuella tips om hur de kan gå 
vidare. 

Flemingsbergsmodellen 
– en logisk innovationsmekanism 

Affärsarkitekterna Martin Löfbom, Catharina Borgenstierna, Fredrik Wetterhall och 
Gisela Sitbon omger VD Björn Varnestig och projektledare Lena Strömberg.



FAS 3: FÖRSTUDIE
Förstudien identifierar eventuella 
strukturella hål vad gäller informa-
tionsinsamling och analyser, med fokus 
på resursbehov samt utveckling av 
teamkonstellationer med överenskom-
melser mellan alla parter i affärspro-
jektet. 

Fribrev är en viktig del av denna fas 
för att göra det möjligt för affärsprojek-
tägare att jobba vidare med att kommer-
sialisera sin idé. 

Förstudiefasen syftar till att vidare 
och djupare analysera marknad, vär-
dehöjd, affärsmodell, intressenter och 
värdera de olika lösningsmöjligheterna. 
Avtal med affärsprojektägaren ska på 
plats och en preliminär affärsstrategi tar 
form. En ny, djupare behovsverifiering, 
konkurrentanalys och IP-utredning 
görs också i denna fas.

Något som förkortat tiden för för-
studierna, samtidigt som det gjort fler 
analyser möjliga, har varit tillgången 
till Almi-medel för affärsprojekten. 

FAS 4: GENOMFÖRANDE
I genomförandefasen börjar affärspla-
nen realiseras. Produktutveckling, pro-
totyptillverkning, finansieringsmodel-
ler och marknadsstrategi är exempel på 
aktiviteter som utförs i processen. Allt 
detta sker samtidigt som identifierade 
tagare vidtalas. Mjuka pengar är en 
grundbult i genomförandefasen.

Denna processfas tar längst tid att 
genomföra och ser helt olika ut mellan 
affärsprojekten även om det finns en 
grundstruktur att luta sig mot. För 

vissa affärsprojekt har denna fas främst 
handlat om finansiering, för andra att 
hitta en entreprenör eller att jobba på 
IP-strategi eller produktutveckling. Ge-
nomgående har affärsprojekten stöttats 
av sin affärsarkitekt.

FAS 5: ÖVERLÄMNING
Sista fasen i modellen handlar om 
överlämning till respektive tagare där 
affärsarkitektens roll mer handlar om 
övervakning av själva processen. 

Huvudfokus för affärsarkitekten 
är att mäkla fram en så bra affär som 
möjligt för båda parter. En affär defi-
nieras som en överenskommelse om 
resursinsättning och kan vara i form av 
finansiering; rekrytering av en entre-
prenör; ett företag som tar in teknologin 
eller starten av ett eget företag. 

Överlämningsfasen präglas av upp-
följning där eventuella lösa trådar knyts 
ihop samt ett dokumentations- och 
avtalsarbete. Men främst handlar den 
om en personlig process att släppa taget, 
både för affärsarkitekten men även för 
affärsprojektägaren.

•  Investera i affärsarkitekterna
Medarbetare med mångårig erfarenhet, stor social 
fallenhet, djup kompetens och förmåga till kun-
skapsöverföring är a och o för att lyckas.

•  Utnyttja stödfunktioner
Specialistkompetens är oerhört viktiga i dessa 
tidiga skeden vid rätt tillfälle för maximal nytta. 

•  Utrusta din verktygslåda
Se över mallar, checklistor, kriteriedefinitioner och 
databashanterare för att säkerställa dokumentation 
av affärsprojektens framåtskridande.

•  Skapa smidiga gränssnitt
Gränssnitten mellan samarbetspartners behöver 
definieras tidigt med gemensam syn för att kunna 
flöda affärsprojekt och frågeställningar mellan 
projektets samarbetspartners. 

•  Dela ert lärande
Öppenhet med överförd och delad kunskap skapar 
förtroende mellan affärsprojekt och affärsarkitekter 
samt mellan samverkansaktörer.

•  Fokusera
Att välja fokus, i vårt fall på kommersialiseringsbara 
idéer inom medicinsk teknik, är viktigt för att kunna 
hantera flödet av affärsprojekt.

•  Sköt om relationen
Tillit och förtroende – basen för det nödvändiga 
relationsbyggandet.

Tips från coachen
”Vi har haft ett mycket bra samarbete 
med Flemingsberg Science och affärsprojekt
från Flemingsberg Science har alla utvecklats 
väl och tagits till en mycket hög nivå. 
Detta har underlättat vårt vidare arbete 
med affärsutveckling.”  KTH INNOVATION

”Affärsarkitekten trodde på idén och såg till att 
vi gick vidare med den. Det var affärsarkitekten 
som först insåg potentialen och stärkte vårt 
självförtroende.”  AFFÄRSPROJEKTÄGARE



Under projektet har följeforska-
re följt framstegen på en rad 
olika sätt. Resultaten visar 
bland annat betydelsen av af-
färsarkitekternas engagemang, 
kunskap och nätverk. Samt 
bekräftar modellens framgång 
när det gäller att identifi era 
projekt med rätt potential.

FÖLJEFORSKNINGEN har löpt genom 
hela projektet med målet att validera 
modellen i samverkan med projektle-
daren. Syftet är att den kontinuerliga 
utvärderingen såväl ska kvalitetssäkra 
arbetet som bidra till en utvärdering. 
Här har processer, metoder och 
relationsskapande analyserats genom 
bland annat intervjuer, informella 
möten och diskussioner, samt en avslu-
tande enkät. 

AFFÄRSARKITEKTERNA NYCKELN TILL 
FRAMGÅNG Enkäten visar hur affärs-
arkitekternas bidrag varit nyckeln till 
projektens vidareutveckling. En kraftig 
majoritet av de svarande menar att 
de varit en förutsättning för att driva 
projekten framåt, och att de förkortat 
idéutvecklingen genom sitt engage-
mang. Närmare hälften svarar att 
affärsarkitekternas personliga nätverk 
varit betydelsefullt och de fl esta svarar 
också att arkitekternas kunskap om 
affärsmodeller varit avgörande. 

Följeforskarna sammanfattar sina 
slutsatser ”Även inom den erfarenhets-
mässiga referensram som följeforskar-
na har från genomlysning av andra 
modeller och arbetssätt synes utfallet 
påtagligt konkurrenskraftigt.”

När det gäller masteruppsatserna 
fokuserar den vid Södertörns högskola 

på affärsarkitekternas roll som mäk-
lare av kunskaper, erfarenheter och 
kontakter. Här visas hur mäklarrollen 
uppfyllts väl och bidragit till minskade 
transaktionskostnader, en ökad kom-
petensöverföring och fyllt en funktion 
som katalysator. Dessutom lyfts 
arkitekternas betydelsefulla roll som 
bollplank och mentor under projekten.

Den andra masteruppsatsen gjordes 
vid KTH och berör den inledande 
utvärderingen som syftat till att välja 
ut de projekt som skulle stödjas. Vär-
deringen gjordes utifrån 19 faktorer 
som beskrev idéns värdeskapande, 
genomförbarhet, affärspotential och 
idéägarens egenskaper som engage-
mang och kompetens. Uppsatsen visar 
att de projekt som fått högst värdering 
också varit de som fullföljts inom pro-
jektet, vilket betyder att modellen varit 
framgångsrik. 

Bland framgångsfaktorerna nämns 
ett högt engagemang, kompetens, tydli-
ga mål, och tillgången till resurser. 

Forskningen bekräftar framgången

Läs mer 
om projektet
Projektutvärdering/följeforskning 
har utförts av NordRegio: www.
nordregio.se.

Masteruppsatsen ”Aff ärsarki-
tekter som ”brokers”. En studie 
om förtroendeskapande i en inn-
ovationsprocess” har författats av 
Joakim Strandh, Institutionen för 
ekonomi och företagande, Söder-
törns Högskola.

Masteruppsatsen  ”Medtech Inn-
ovation in Flemingsberg Science: 
Investigation of factors” skrevs av 
Belén Lezcano Giménez, Integrerad 
Produktutveckling, Skolan för Tek-
nik och Management, KTH.

LADDA NED RESULTATEN PÅ 
WWW.INNOVATIONFORHEALTH.SE

40,7 %

7,4 %

7,4 %

44,4 %

Instämmer helt
Instämmer delvis
Inte relevant
Ingen notering

Affärsarkitekternas 
engagemang har varit 
en förutsättning för 
att driva utvecklingen/
projektet framåt

Följe-
forskning



Mångårig forskning 
förvandlas till affär
 En ny golvteknik från KTH kan drastiskt 
minska fallskadorna hos äldre. Idén har 
tagits från prototyp till affär med hjälp 
av Flemingsberg Science.

I SVERIGE KOSTAR fallskador sam-
hället cirka 22 miljarder kronor per 
år. Bara en vanlig höftfraktur kostar 
cirka 350 000 kronor att behandla 
första året, och i Sverige drabbas 
cirka 18 000 personer varje år av 
en höftfraktur.  KTH-professorerna 
Svein Kleiven och Hans von Holst 
har utvecklat ett nytt sorts golv som 

drastiskt kan minska fallskadorna hos äldre.
– Vårt material är särskilt bra på att minska de all-

varliga skadeverkningarna av sneda slag mot kroppen 
vilket är det man normalt sett utsetts för vid ett fall, 
säger Svein Kleiven.

Det nya golvet innehåller ett inre lager av böjliga 
plastpiggar som fångar upp kraften i ett fall. De däm-
pande piggarna gör att fallet blir mjukt, trots att golvet 
i sig känns lika hårt att gå på som vanligt. Golvmateri-
alet kommer ur mångårig forskning vid avdelning för 
Neuronik på KTH. 

– Vi såg hur forskningen kunde leda till fler tillämp-
ningar som kan skydda kroppen från bland annat fall. 
Våra beräkningsmodeller har också visat att detta ma-
terial kan minska fallskadorna med cirka 40 procent, 
säger Svein Kleiven.

Målet med den nya tekniken är att den ska bli både 
billigare och mer effektiv än dessa.

– Vi har haft god hjälp av Flemingsberg Science som 
bland annat har bidragit med en kommersiell bedöm-
ning, en undersökning av nuvarande lösningar och en 
kartläggning av dagens behov. Dessutom har de gett 
oss nödvändiga kontakter till ett flertal äldreboenden 
som är villiga att testa golvet, säger Svein Kleiven.

Projekt

Hans von Holst.



Beslutstödet ePed har blivit en 
nationell framgångssaga. Här 
samlas kunskap och erfarenhet 
om läkemedelsdoser till barn. 
Efter ett samarbete med Fle-
mingsberg Science sprids det nu 
till hela landet.

NÄR LÄKEMEDEL skrivs ut till vuxna 
patienter används vanligen produkt-
katalogen Fass för att välja läkemedel 
och vilken dos. Men när det gäller ut-
skrivningar till barn saknas ofta samma 
information, då läkemedlen sällan är 
testade på barn.

– Vi kan ju inte undanhålla medici-
ner till barn utan vi ger dem läkemedel 
många gånger på grundval av den 

erfarenhet som finns i sjukvården. Men 
den är sällan dokumenterad i Fass, 
säger Synnöve Lindemalm, barnläkare 
och klinisk farmakolog.

Informationsbristen fick henne att 
tillsammans med sina kollegor samla in 
och samordna rätt information. 

IDÉN FÖDDES redan 2005 och har 
belönats med flera priser över åren. 
När patientjournalerna för barn digi-
taliserades 2008 inom Stockholms läns 
landsting passade man på att samordna 
dessa med ePed. Idag kan barnläkare 
därför slå upp vissa läkemedel direkt i 
journalen och även få hjälp att räkna ut 
en dosering.

– All informationer som lagts i 
ePed har granskats och bedömts vara 

Utvecklas till en  
nationell framgångssaga 

tillförlitlig, och sedan anpassats till 
svenska förhållanden, säger Synnöve 
Lindemalm.

Hösten 2015 erbjuds ePed till alla 
landsting i Sverige, en spridning som 
bland andra affärsarkitekt Fredrik 
Wetterhall bidragit till.  

– Vi har fått en fantastisk hjälp av 
Flemingsberg Science inom de frågor vi 
inte behärskar som att bygga en affärs-
modell och hitta medel för att utveckla 
vår innovation. Vi hade inte kommit så 
långt utan den hjälpen.

Även Innovationsplatsen vid Karo-
linska Universitetssjukhuset, och lands-
tingets hälso- och sjukvårdsförvaltning, 
har bidragit i utvecklingen.

Mer på www.eped.se

EPED Synnöve Lindemalm, barnläkare och klinisk farmakolog.

”Vi har fått en 
fantastisk hjälp av 
Flemingsberg Science 
inom de frågor vi inte 
behärskar som att 
bygga en affärsmodell 
och hitta medel för att 
utvecklas.” 

SYNNÖVE LINDEMALM

Projekt



LARA Diagnostics har utvecklat en 
teknik som förenklar diagnostiken 
av nervskador hos bland annat 
hos diabetespatienter. Kontakten 
med Flemingsberg Science gav 
såväl finansiering som en snabbare 
produktutveckling. 

IDAG finns cirka 300 000 personer med 
typ2-diabetes i Sverige. Cirka hälften av 
dessa lider av perifiera nervskador. En per-
son som lider av diabetes och nervskador 
kan gå runt med en sten i skon utan att 
känna den. Stenen ger ett sår på foten som 
blir mycket svårläkt och kan leda till att 
delar av foten måste amputeras.

– Därför är det mycket viktigt att 
en nervskada upptäcks tidigt hos dessa 
patienter. Vi kan kvantifiera hur väl 
nerverna fungerar, och i realtid ge ett mått 
på patientens nervstatus, säger Rui Chen, ci-
vilingenjör som grundat LARA Diagnostics 
tillsammans med Louise Warme, leg läkare.

Utvecklingen av produkten har skett i 
nära samarbete med vårdgivare.

– Prototyperna har testats ingående och 
därför har vi lyckats gå snabbt fram. Fle-
mingsberg Science har bistått med värde-
fulla råd och coachning under resans gång, 
samt bistått som en länk till finansiering 
för patentansökning. Dessutom har KTH 
Innovation och CTMH varit ett ovärderligt 
stöd, säger Rui Chen.

Mer på www.laradiagnostics.se

Rådgivningen 
kortar vägen till 
färdig produkt 

Projekt



80 koncept förädlade 
till 30 affärer

Flödes- 
mätare för sprutpumpar, 

Narkoswebben, Käkvinkelplåster, EPED 
– LÄKEMEDELSDOSERING FÖR BARN Läke-

medelstitrering, Patientutbildning , Hudanalys på distans, 
Riskindikering i realtid, XQ - STRÅLSÄKERHETSSYSTEM Lång 

rehabilitering efter frakturkirurgi, Specialgym, Q-TIME - PÅ MINUTEN 
Hygiensmart dosering av alkogel, GENIT - SUGKLOCKA Alzheimerdiagnos-

tik, Säljbolag, QOSS - STETOSKOPHYGIEN Vävnadsmodeller, Sängförflyttningar, 
VÅRDBÄLTE IT-stöd för strokepatienter, Evakuering av diatermigaser, CLICKNO-

TE – TIDSEFFEKTIV REMISS/JOURNALTEXTHANTERING PNS-Patientnära scan-
ning, Orienteringsproblem vid kirurgi - Bättre visuell guidning vid minimal-invasiv kirurgi?, 

NEOSENSE TECHNOLOGIES AB - ELEKTROKEMISK SYRGASHALTMÄTNING KATETER 
Minskad variabilitet vid mätning av tumörstorlek - mätning av maximal tumördiameter, IMPACT 

IMPEDIO - FALLSKADEREDUCERING Kroniska sjukdomar, träning , Kommersiell testbädd, Dia-
betesscreening, CHROMATOPIA LABTRAINING AB - LABBSIMULATOR Mindre rörelseartefak-
ter vid MR- och DT-undersökning, Rullstolsbroms, IT-coach för reumatiker, REPAIR TECHNOLOGY 

- FRAKTURBEHANDLING Personlig akutjournal, AVENTYN - EKG ÖVERVAKNING I HEMMET 
Fallskyddsbälte, Stabilt bevarade leverceller, Fallskyddsnätverk, Risk att transportera IVA-patienter och 

Akut-patienter till CT/MR, MEDITUNER - SKRÄDDARSYDD ASTMADOSERING Demensdiagnostik, 
Hemsjukvård, HEPRO - HEPARINISERING Rehablitering i hemmet, Diagnos på distans, STELLAN 

- TRYCKSÅRSPREVENTION Livslångt boende, Läkemedelsdosering för äldre, Expertsystem tele-
medicin, Lokal specialistvård, LIVING LAB, ANGIOGRAFI VpD i U-länder, Snabbtester för release 
av ATMP, VIGERT Show-case operationsrum för Regenerativ Medicin, FRACTEARS - FRAKTUR-

DIAGNOSTIK Autokonvergerande blodtrycksmanschett, PILLOXA - LÄKEMEDELSDOSETT 
App för utbildningsverksamhet, Black Dot, MAGNEA - AKTIVERINGSSTÖD, Digitalt årshjul, 

STRETCHPOWER - MUSKELSTRETCH Rörelsedetektorsystem demensboende, KATAGE 
- KATETER MANAGEMENT Stödsystem för klassificering av hjärtljud, NIBIE - NEURO-
DIAGNOSTIK Hjälpmedel insättning tandimplantat, Kylutrustning Lab, CELLPROTECT 

NORDIC PHARMACEUTICALS Hållare för handskar, SurSum, FilterBac, LARA 
DIAGNOSTICS AB App för utbildning, Avstannande av kronisk tandlossning, 

APLYSIA CARDIOVASCULAR LAB - SIMULERING Interaktiv informa-
tion om bilddiagnostik, EKG-ELEKTROD – MOBIL APPLIKATION 

Koherent Vatten, Positionering av sjukhusutrustning, VPD 
– DISTANSHUBB Ortrud, Dentalimplantat, CHOCK-

LUNGSBEHANDLING Träningsprodukter,  
TO DO MEDICO.

Några av dessa affärsprojekt möter du i denna skrift, och fler hittar du på www.innovationforhealth.se
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