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Samverkan för ett effektivt 
innovationsstöd

I den här broschyren får du veta hur innovationsaktörerna  
i Västmanland samverkar och stöttar idébäraren  
enligt en strukturerad innovationsrådgivningsprocess. 

Syftet är att fler behovsprövade förbättringsidéer inom  
vård och omsorg ska nå kommersiell framgång.
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 f Almi Företagspartner Mälardalen 
www.almi.se

 f Mälardalens högskola 
www.mdh.se 

 f Region Västmanland Innovation 
www.regionvastmanland.se 

Kontakt
Innovationsaktörerna inom Region Västmanlands styrkeområde  
Välfärd och Hälsa (valfardochhalsa.se):

 f Robotdalen 
www.robotdalen.se 

 f Västerås Science Park AB 
www.vasterassciencepark.se 

 f Västerås stads testbädd MISTEL 
www.mistelinnovation.se 

© Västerås Science Park AB 2020

Samverkan för ett effektivt  
innovationsstöd
Den demografiska utvecklingen visar att vår omvärld kommer att bestå av allt fler 
äldre människor, vilket bland annat leder till en ökad efterfrågan av arbetskraft inom 
vård och omsorg. Ökade vård och omsorgsbehov leder också till en ökad efterfrågan 
av nya produkter och tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar för personal, 
och som ökar tryggheten och säkerheten för vård- och omsorgstagare. Denna utveck-
ling innebär ett ökat behov av att stödja utvecklingsarbetet av nya produkter och  
tjänster inom dessa områden.

Region Västmanland har en uttalad näringslivsstrategi att satsa på idégenerering 
och på utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster som kan bidra till 
en förbättrad vård och omsorg. Denna satsning sker inom ramen för styrkeområdet  
Välfärd och Hälsa, se valfardochhalsa.se.

För att bidra till att vård och omsorg får tillgång till fler nytto- och värdeskapande 
produkter och tjänster, har länets innovationsaktörer bildat ett innovationsnätverk. 
Detta nätverk har i sin tur utvecklat en gemensam innovationsrådgivningsmodell, 
anpassad för välfärds-, hälso- och medicinteknikbranschen.

Den branschanpassade innovationsrådgivningsmodellen underlättar arbetet för så-
väl idébärare som för innovationsrådgivare, då det tydligt framgår vad som behöver 
göras i de olika stegen från idé till kommersialisering. Rådgivningen genom syras av 
stöd till utvecklingen av behovsprövade produkter/tjänster, det vill säga lösningar 
som baseras på ett behov inom vård och omsorg så att lösningarna snabbare och 
resurseffektivare skapar nytta och når framgångsrik kommersialisering.

Foto: Tim Törmänen
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Innovationsnätverket inom Välfärd och Hälsa

Innovationsnätverket grundades 2016 
genom EU-projektet Smart4U och  
består av länets mest centrala offent- 
ligt finansierade innovationsaktörer. 
Tillsammans är de specialiserade på 
rådgivning och finansiellt stöd inom 
utveckling och kommersialisering av 
produkter inom välfärds-, hälso- och  
medicinteknik:

 f Almi Företagspartner 
Mälardalen (Almi)

 f Västerås stads testbädd 
MISTEL (MISTEL) 

 f Mälardalens högskola (MDH)

 f Region Västmanland 
Innovation (RVI)

 f Robotdalen

 f Västerås Science Park (VSP)

Samverkan
För att ge idébärare och företag som 
har förbättringsidéer inom vård och 
omsorg ett så optimalt stöd som möjligt, 
arbetar Innovationsnätverkets aktörer 
tillsammans över kompetensområdena 
med gemensamma rådgivningsinsatser.  
I de fall ytterligare kompetens behövs,  
erbjuds detta via samarbetspartners  
och nationella och internationella 
nätverk.

Samarbetet mellan Innovationsnät-
verkets aktörer är en central del för att  
få ut maximala synergieffekter av inno- 
vationssystemets totala kapacitet. Vid 
de återkommande träffarna samman- 
ställs antalet pågående innovations-
projekt och, inom ramarna för rådande 
sekretess, diskuteras deras status och 
lämpliga kommande steg utifrån de 
olika faserna i innovationsprocessen.

Syfte och vision 
Innovationsnätverkets ledstjärna och 
syfte är att bidra till en förbättrad vård 
och omsorg, samt skapandet av livs- 
kraftiga företag genom att stödja idé- 
bärare i utvecklings- och kommersialise- 
ringsarbetet.

Den övergripande visionen är att vara 
en av landets drivande regioner när  
det gäller att utveckla och använda an - 
passade arbets- och rådgivnings-
metoder för hur välfärds-, hälso- och 
medicinteknikprodukter utvecklas 
och kommersialiseras. 
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Innovationsnätverkets kompetensområden

Samtliga aktörer inom Innovations-
nätverket drivs som egna verksamheter. 
De har därför unik kompetens inom 
olika delar av innovationsprocessens 
faser, vilka enklast beskrivs som 
Idéfas f Konceptfas f Utvecklingsfas 
f Kommersialiseringsfas. Därefter 
följer eventuellt en tillväxtfas för de 
bolag som etablerat sig på marknaden 
och som har för avsikt att växa.

Almi och Robotdalen erbjuder tjänster 
inom samtliga faser av innovations-
processen, det vill säga rådgivning och 
finansieringslösningar för olika ända-
mål och behov i de olika faserna.

MISTEL och RVI erbjuder testmiljöer, där 
en ny produkt eller tjänst som är under 
utveckling kan provas av exempel vis 
fokusgrupper. Utlåtanden och råd från 
experter inom, eller så nära det går att 
nå det tänkta användningsområdet, 
kan ge mycket värdefull och användbar 
återkoppling inför det fortsatta 

utvecklingsarbetet. MISTEL:s och  
RVI:s tjänster finns inom alla innova-
tions processens faser, men mer som 
punktinsatser beroende på vilken  
specifik fråga som ska undersökas.

MDH bedriver forskning och kan ut-
föra funktionstester som behövs i den 
tekniska filen inför CE-märkning och 
evidensstudier på funktion och förvän-
tad nytta inför kommersialisering.

VSP arbetar främst i kommersialise-
rings fasen, med tillgång till kontakt nät  
av potentiella kunder och samarbets   - 
partners. 

I tillväxtfasen har Almi finansierings- 
möjligheter för tillväxt. Genom Robot- 
dalen och VSP finns bland annat eta- 
blerade kontaktnät med organisationer 
som kan bistå med ytterligare kapital,  
rådgivning, program för tillväxt, mark- 
nadsetableringar och internationali- 
sering.
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Almi Företagspartner 
Almi Företagspartner (Almi) erbjuder  
tjänster i samtliga delar av innova-
tionsprocessen, det vill säga hela 
vägen från idé till kommersiali sering 
genom anpassad rådgivning och 
attraktiva finansieringslösningar. 

Bland Almis erbjudanden finns kost - 
nadsfria seminarier, individuell rådgiv-
ning, bidrag och förmånliga lån som 
lämpar sig för de olika faserna i inno - 
vationsprocessen. Almi har en gedigen  
och lång erfarenhet av att stödja idé-
bärare genom innovationsprocessens 
olika steg, och stora kontaktnät till 
ytterligare rådgivare och leverantörer  
för olika ändamål. 

För bolag som nått marknaden har Almi 
även olika finansieringserbjudanden 
för tillväxt i de fall det är aktuellt.

Robotdalen
Robotdalen stödjer idé bärare och 
företag som vill utveckla och kommer  - 
sialisera innovationer inom välfärds- 
teknologi genom innova tionsproces- 
sens samtliga faser.

Robotdalen har intern kompetens som 
spänner över produktutveckling, teknisk 
analys, konceptutveckling, simulering, 
samt marknads- och affärsutveckling. 
Därtill finns ett brett nätverk av exper ter, 
kapital och kompetens inom vård - 
 tagare och vårdgivare, vilket innebär 
att  Robotdalen kan erbjuda flexibelt 
och skräddarsytt stöd och rådgivning 
inom produkt- och affärsutveckling, 
oberoende av i vilket skede som idé- 
bäraren befinner sig. 

I nätverket finns tillgång till prototyp-
byggare, tidiga kunder, finansiärer, inku- 
batorer, och även stora nätverk för inter- 
nationell kommersialisering, vilket 
möjliggör stor tillväxtpotential.

Västerås stads testbädd MISTEL
Västerås stads testbädd MISTEL 
(MISTEL) är en testmiljö som drivs av 
Västerås stad och som har ett speciellt 
fokus på att stödja utveckling av 
produkter och tjänster som riktar sig 
till kommunal vård och omsorg.

Fokus ligger främst på produkter och 
tjänster som riktas mot äldre personer  
och mot personer med funktionsned-
sättning, men även mot personal 
inom den kommunalt finansierade 
vård- och omsorgsverksamheten. 

Oavsett om idébäraren utvecklar en 
ny produkt, tjänst, arbetsmetod eller 
organisatorisk lösning, kan MISTEL 
skapa förutsättningar för att utvärdera 
och validera funktionerna genom 
fokusgrupper och praktiska tester. 
Dessa tester sker med slutanvändare 
i verkliga miljöer, till exempel i 
hemmet eller i särskilda boenden.

Region Västmanland Innovation
Genom Region Västmanland Innovation 
(RVI) arbetar Region Västmanland med 
att stödja utveck ling av produkter och 
tjänster inom hälso-, sjuk-, och tandvård. 

RVI erbjuder en testmiljö för verifiering 
och utvärdering av vårdens behov av 
idén och produktens potential att lösa 
det tänkta problemet. I de olika stegen 
från idé till färdig produkt verifieras idén 
genom exempelvis experter, fokus- 
grupper och användartester, följt av 
klinisk utvärdering och även forskning  
i samarbete med högskolor och univer - 
si tet. 

Mälardalens högskola 
Mälardalens högskolas (MDH) forskning 
leder till nödvändig kunskap och utveck-
ling för svensk industri och välfärd. 
Större delen av forskningen bedrivs i 
gemensamma forskningsprojekt med 
näringsliv och offentlig sektor.

MDH bedriver forskning inom flertalet  
teknikområden. Inom inriktningen In-
byggda system återfinns forskning inom 
medicinsk teknik, där nya tekniska lös  - 
ningar tas fram för framtidens vård och 
hälsa. Kärnområden är sensor system, 
signalbehandling och beslutsstöd.

Inom inriktningen Hälsa och välfärd  
bedrivs forskning inom Hållbart arbets- 
liv, Livsstil och hälsa, Personcentrerad 
vård och social omsorg, samt Hälso- och 
välfärdsteknik. Forskningen om väl- 
färdsteknik har ett tydligt användarpers- 
pektiv, som till exempel hur välfärds-
teknik påverkar äldres ensamhet.

Västerås Science Park 
Västerås Science Parks (VSP) uppdrag  
är att vara en tillväxt motor i Västman-
land, att öka regionens attraktionskraft, 
samt att hjälpa företag att växa. Fokus  - 
områden är ICT och länets styrkeområ-
den Automation, Energi, Järnväg samt  
Välfärd och Hälsa. 

Inom Innovationsnätverket bidrar VSP 
främst med stöd när idébäraren kom-
mit en bit in i utvecklingsfasen och i 
kommersialiseringsfasen, och då med  
stöd med affärsutveckling, att komma  
i kontakt med potentiella kunder, sam - 
arbetspartners, eller relevanta nätverk  
för eventuellt ytterligare kapitalför stärk - 
ning. 

Därtill sprider VSP arbetet som Inno-
vationsnätverket bedriver till andra 
regioner för ytterligare nyttogörande 
inom välfärds-, hälso-, och medicin- 
teknikområdet.
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I takt med att produkten/tjänsten ut - 
vecklas ställs allt högre krav på att  
idébäraren vid givna avstämnings-
punkter i utvecklingsfaserna kan 
verifiera utvecklingen och visa evidens 
på utfall, för att säkerställa att projektet 
håller tillräckligt hög kvali tet innan en 
ny fas påbörjas. Speciellt fokus ägnas 
åt idébärarens förmåga att förstå och 
beskriva målmarknaden, värdet och 
nyttan av produkten/tjänsten, hur före- 
taget ska bedrivas och hur man säker - 
ställer att produkten/tjänsten uppfyller  
alla krav.

Anledningen till att ett verifierat utveck- 
lingsarbete är så viktigt inom välfärds-,  
hälso- och medicinteknik, är att mark- 
naden ställer krav på att produktens/
tjänstens behov, säkerhet för användare 
och patienter, funktioner, nytto görande, 
värdeskapande och mark nads potential 
är verifierade/prövade av tro värdiga  
källor. Att som idébärare kunna visa 
ett verifierat innovationsprojekt för 

Verifierat utvecklingsarbete 

potentiella kunder, finan siärer och 
samarbetspartners, ökar möjligheterna 
betydligt när det gäller att komma fram 
till överenskommelser och samarbeten. 

Den samlade dokumentationen för 
utvecklingsarbetet ingår i grunden för 
CE-certifiering i de fall det är aktuellt 
och gäller medicintekniska produkter. 
Beroende på vilken klass som produk-
ten kommer att tillhöra enligt det medi - 
cin tekniska direktivet, kan en Notified  
body (godkänd tredje partsgranskare)  
behöva granska dokumenteringen 
innan produkten godkänns för CE- 
märkningen.

Kännedom om 
de regulatoriska 
kravens innebörd 
och påverkan på den 
fortsatta utvecklingen.

Fokus på verifierade 
behov, nytta, värde och 
marknad, certifieringar 
och planer.

Redogörelser krävs för 
t.ex. utvecklingssteg, 
genomförande av 
marknadsanalyser och 
bearbetning av mark - 
nad. Regulatoriska 
krav uppfyllda.

Marknadsetablering 
och vidare utveckling 
av produkt/tjänst.

IDÉBÄRARENS ARBETE

INNOVATIONSNÄTVERKET 
FÖLJER UPP IDÉBÄRARENS 
ARBETE

VERIFIERAT UTVECKLINGSARBETE

IDÉFAS KONCEPTFAS UTVECKLINGSFAS KOMMERSIALISERINGSFAS TILLVÄXTFAS

Tillväxtplan och ev.  
finansiering genom 
t.ex. långivare, 
samarbetspartners 
och investerare.
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Med anledning av att produkter och 
tjänster inom välfärds-, hälso-, och 
medicinteknik i många fall kräver en 
hög grad av kvalitetssäkring och god 
tillgång till kapital för utvecklings- 
och kommersialiseringsarbetet, har 
Innovationsnätverket utvecklat en 
branschanpassad innovationsprocess.

Den branschanpassade innovations-
processen utgår från den modell som  
redan används inom det offentliga 
innovationssystemet, vilket delar upp  
processen i idébeskrivning, koncept - 
utveckling, utveckling och kommersiali-
sering, samt eventuellt tillväxt.

Med denna standardiserade modell 
som bas, har Innovationsnätverket 
branschanpassat de olika momenten 
inom respektive fas. Det som bland 
annat skiljer utveckling av produkter 
inom medicinteknik från andra 
branscher, är att omfattande regula-
toriska krav måste uppfyllas innan 

Branschanpassad innovationsprocess

produkten kan imple menteras eller  
säljas på den tänkta marknaden. Det 
innefattar bland annat CE-certifiering 
enligt regelverket för medicintekniska 
produkter och att bolagen måste ha ett 
kvalitetslednings system, samt valide- 
ring av produktens funktioner och/
eller värde skapande egenskaper.

Några exempel nedan beskriver vad  
man som idébärare behöver kartlägga  
och vara insatt i:

 f Marknadsbehov  
Finns det en verifierad efter frågan 
på lösningen från både användare 
och kund? Är målgruppen klar 
över vilka insatser och resurser 
som krävs om den nya lösningen 
innebär nya arbetssätt? 

 f Konkurrens 
Finns det konkurrerande lös-
ningar och vad skiljer i så fall  
aktuell lösning från den befint liga?

 f Utveckling 
Hur ska produkten utvecklas och  
hur säkerställer du att produkten  
inte används så att den orsakar 
skada istället för nytta? Utifrån 
definierad använ d ning, vad är de  
uppen bara kraven och vilken 
regu la to risk strategi och plan ska 
tilläm pas för att klara en klinisk  
utvärde  ring?

 f Finansieringsplan 
Vad är kapitalbehovet för kom-
mande kostnader avseende 
produktutveckling och mark nads- 
 bearbetning? 

 f Marknadsetablering 
Vad är marknadsstrategin och 
eventuellt kommande personal-
behov? Hur gör kunden affärer, 
direkt eller via upphandling och 
vad innebär det i praktiken? 

Genom att tidigt i processen belysa  
viktiga branschspecifika krav och  
förutsättningar ökar chansen till fram- 
gång och många kostsamma miss- 
tag kan undvikas.

Innovationsprocessen syftar till att 
utveckla och stärka idébäraren, samt till 
att effektivisera Innovationsnätverkets 
stödfunktioner genom de olika faserna 
i arbetet mot kommersialisering. 
Innovationsnätverket erbjuder en 
mängd verktyg att använda till relevanta 
och konkreta uppgifter att utföra i 
utvecklingen av produkt/tjänst och av 
affärsverksamheten. En förutsättning 
för att få stöd är emellertid att idé-
bäraren godkänner att information 
får delas inom Innovationsnätverket. 

Genomgående för innovations-
processen är att den är affärsoriente-
rad med fokus på både utveckling och 
resursanskaffning inför mark nads- 
 etablering.

I idéfasen ställs inga större krav än att 
idén och marknaden kan beskrivas och 
att man har kännedom om fribrev, lagen 
om offentlig upphandling (LOU), klassi- 
 ficering och CE-certifiering, och vilken 
påverkan dessa har på den fort satta 
utvecklingen. 

I konceptfasen blir beskrivningarna mer 
djuplodande med mer fokus på att bland 
annat dokumentera verifierade behov, 
nytta, värde och marknad, eventuella 
certifieringar och valideringar, och på 
planer som beskriver den kommande 
utvecklingen och finansieringen av det 
kommande arbetet.

I utvecklingsfasen sker den praktiska 
utvecklingen av produkten/tjänsten 
med noggranna redogörelser för bland  
annat utvecklingssteg och marknads-
analyser, arbete med eventuella 
verifieringar av funktion och produkt/ 
tjänst, samt uppfyllelse av regulato riska 
krav och CE-märkning.  

I utveck lingsfasen redogörs också 
noggrant för hur marknaden avses 
att bear betas, uppskattad kostnad 
för detta och hur det ska finansieras. 

I kommersialiseringsfasen ligger fokus 
på att introducera och etablera produk - 
ten/tjänsten. För att öka chanserna 
till en lyckad marknadsetablering, är 
det viktigt att det finns en utvecklad 
affärs- och handlingsplan samt till-
gång till de resurser som behövs för 
att utföra det planerade arbetet.

I tillväxtfasen, i de fall det är aktuellt  
för idébäraren, ligger fokus på att 
identifiera styrkor och utmaningar 
inför tillväxten. Tillväxtplaner med 
prioriterade områden tas fram, vilket  
bland annat kan omfatta tillväxt-
finansiering, tillväxtutrymmet på 
marknaden, marknadsbearbetning 
och företagets förutsättningar att 
agera långsiktigt internationellt. 
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Förklaring kompetenser
Rådgivning
Rådgivningen innefattar bland annat 
innovationsrådgivning med olika faser  
av konceptutveckling och prototyper, 
rådgivning om användar- och marknads-
analys, hur marknads, affärs- och 
finansieringsplaner skrivs samt affärs-
utveckling och kommersialisering.

Operativt stöd
Praktiskt arbete, bland annat idé-
analyser, pitchstöd och matchmaking 
med potentiella samarbetspartners.

Finansiering
Finansiering för bland annat nyhets-
granskning, prototyper, lån för utveck-
ling och kommersialisering.

Fribrev/bisyssla 
Speciell information om ”Rätten till  
arbetstagarens uppfinning”, vilket  
är en lag som kan innebära att arbets - 
givaren har rätt till de förbättringar/ 
uppfinningar som är arbetsrelaterade  
om inte detta avtalas bort. 

Verifiering av behov 
Praktiska test av behov genom till 
exempel fokusgrupper, med skriftligt 
utlåtande av behovsanalysen.

Funktionsstudier 
På vetenskaplig grund utföra funktions - 
tester som behövs i den tekniska filen  
inför CE-märkning.

Test av koncept 
Utvärdering av en produkt-/tjänsteidé 
i samråd med experter inom området.

Verifiering av funktion/lösning 
Praktiskt test av en produkts funktion 
genom till exempel möten med an- 
vän dargrupper verklighetsnära miljö, 
samt erhållande av skriftligt utlåtande  
efter genomfört test.

Seminarie "Så gör du affärer med  
offentlig sektor" 
Seminarie med praktisk information 
om hur upphandling av produkter/
tjänster inom offentlig sektor går till.

Kliniska studier 
Vetenskapliga utvärderingar inför 
kommersialisering av produkters 
förmåga att skapa värde och nytta för  
användarna. 

KONCEPTFAS UTVECKLINGSFAS KOMMERSIALISERINGSFAS TILLVÄXTFAS

Aktörernas kompetenser kompletterar 
varandra genom hela innovationsprocessen

KOMPETENS

Finansiering

Kliniska studier

Fribrev/Bisyssla

Verifiering av behov 

Verifiering av funktion/lösning 

Seminarie "Så gör du affärer  
med offentlig sektor"

Test av koncept

Funktionsstudier

Rådgivning

Operativt stöd

Almi          MISTEL          Mälardalens högskola          Region Västmanland Innovation          Robotdalen          Västerås Science Park

IDÉFAS
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Idéfas

 f Slutanvändare
 f Marknadsbehovet
 f Den betalande kunden
 f Det befintliga eller 

blivande teamet
 f Marknaden
 f Konkurrenter och alternativa 
produkter/tjänster

 f Fribrev
 f LOU
 f Klassificering 
 f CE-certifiering
 f Regulatoriska krav

 f Problem att lösa
 f Nyttan och värdet
 f Unicitet
 f Genomförbarhet
 f Affärsidé

 f OK att involvera Innovations - 
nätverket

 f Forskningsbart om möjligt
 f Publiceringsbart om möjligt

Har kännedom omIdébäraren informerar

Att godkänna

Stöd

 f Rådgivning
 f Operativt stöd
 f Verifiering av 

behov
 f Seminarie  
 "Så gör du  
affärer med  
offentlig sektor"

Almi          MISTEL          Mälardalens högskola          Region Västmanland Innovation          Robotdalen          Västerås Science Park

Konceptfas

Inse innebörden avIdébäraren informerar Stöd

 f Finansieirngsplan för utveckling
 f Finansieringsplan för  
CE-certifiering

 f Plan för kommersialisering
 f Plan för att klara  
regulatoriska krav

 f Plan för IPR
 f Lönsamhet- och affärs- 
mässighet

 f Konkurrenskraftig lösning
 f Konkurrensfördelar
 f Motiv för utveckling
 f Nyhetsöversikt
 f Förståelse för upphandling
 f Teamet

 f Fribrev f Användarbehov
 f Kundkännedom och dess krav
 f Problemförståelse
 f Behovsverifiering
 f Nyttan och värdet av ny lösning
 f Marknadskännedom 
inklusive eventuella hinder

 f Målgruppskännedom
 f Etik
 f Marknadsinvolvering

 f Rådgivning
 f Operativt stöd
 f Finansiering
 f Fribrev/ 
Bisyssla

 f Verifiering av  
behov 

 f Funktions- 
studier

 f Seminarie  
 "Så gör du  
affärer med  
offentlig sektor"

Almi          MISTEL          Mälardalens högskola          Region Västmanland Innovation          Robotdalen          Västerås Science Park
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Att genomföra Stöd

 f Prototyp utvecklas
 f Prototyp testas
 f Funktionsvalidering
 f Utvecklingsplan
 f Om bolag; ledning 
på plats

 f Produktion till 
bra kvalitet

 f Produktionsutveckling 
möjlig till bra kvalitet

 f Konkurrensanalys
 f Marknadskrav 
uppfyllda

 f Regulatoriska 
krav uppfyllda

 f Kliniska tester
 f Marknad involverad

 f Marknadsplan
 f IPR

 f Affärsplan
 f Kommersialisering
 f CE-märkning
 f Upphandling
 f Coachbar

Utvecklingsfas

 f Rådgivning
 f Operativt stöd
 f Finansiering
 f Verifiering av 

behov
 f Funktions- 
studier 

 f Test av  
koncept 

 f Verifiering 
av funktion/ 
lösning

 f Seminarie  
 "Så gör du  
affärer med  
offentlig sektor"

Almi          MISTEL          Mälardalens högskola          Region Västmanland Innovation          Robotdalen          Västerås Science Park

Att uppdatera Att alltid tänka på StödStöd

 f Fortsatt produktutveckling
 f Tillväxtplan vid eventuellt 
riskkapital

 f Plan för organisationsutveckling
 f Verksamhetsplan
 f Finansieringsplan
 f Affärsplan

 f Identifiera det verkliga behovet
 f Fokusera på idealkunderna
 f Nisch ger bättre riskspridning
 f Intäkter före kostnader
 f Attrahera och behåll duktiga 
medarbetare

 f Bygg en stark företagskultur

Kommersialiseringsfas Tillväxtfas

 f Rådgivning
 f Operativt stöd
 f Finansiering
 f Seminarie  
 "Så gör du  
affärer med  
offentlig sektor"

 f Kliniska studier

 f Rådgivning
 f Operativt stöd
 f Finansiering
 f Seminarie  
 "Så gör du  
affärer med  
offentlig sektor"

Almi          MISTEL          Mälardalens högskola          Region Västmanland Innovation          Robotdalen          Västerås Science Park
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Finansiering

Produkter inom välfärds-, hälso- och 
medicinteknik är ofta kapitalkrävande. 
Därför bör man i ett tidigt skede skaffa 
sig en så tydlig bild som möjligt av 
kommande kapitalbehov för utvecklings- 
och kommersialiseringsinsatserna och 
i de fall det är aktuellt, för tillväxtfasen. 

Kommersialiserings- och tillväxtfasen 
kan innebära att idébäraren behöver 
förbereda sig och sitt företag på att ta in  
externt kapital för att finansiera sitt fort - 
satta arbete. Det ställer krav på att 
idébäraren har kunskap om hur man  
förbereder sig för att företaget ska bli  
attraktivt för investerare. 

Idébärare som söker kapital inför till-
växt fasen behöver med stor sannolikhet 
ha betalande kunder samt en utvecklad 
tillväxtplan som beskriver hur värde 
byggs i bolaget och vilket det totala 
kapitalbehovet är. I tillväxtplanen 
delas kapitalbehovet vanligtvis upp i 
flera investeringsomgångar, där den 

potentiella avkastningen för investerare 
avspeglas för varje investeringsomgång.

I Innovationsnätverkets kontaktnät finns 
etablerad kompetens som kan erbjuda 
tjänster som bidrar till att idébäraren blir 
investeringsredo. Kort beskrivet innebär 
det att skapa en strategisk tillväxtplan 
med aktiviteter, avstämningspunkter 
och nyckeltal, samt en finansieringsplan 
som beskriver det totala kapitalbehovet 
och antal investeringsomgångar med 
tänkta värderingar. Inför en förhandling 
med investerare bör idébärare ha en 
avkastnings- och utspädningskalkyl, 
en värderingsmodell, samt en plan för 
när och hur investeraren eventuellt 
lämnar företaget genom till exempel 
försäljning av sina andelar i företaget.
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Pitchutvärdering
Som en del av Innovationsnätverkets 
stöd till idébärarnas utveckling, erbjuds  
de att träna på att pitcha (kort presen-
tation av affärsidén) sitt projekt inför  
Innovationsnätverket när de kommit  
en bit in i utvecklingsfasen, och det  
börjar bli aktuellt att möta potentiella  
finansiärer, samarbetspartners 
eller kunder.

För att få en överblick av idébärarens 
projekt används NABCI (Need, Approach,  
Benefit, Competition, Investment readi-
ness). Genom dessa fokusområden 
utvärderas hur idébäraren förstår 
marknadens behov (Need) av en ny  
produkt och idébärarens tillvägagångs-
sätt (Approach) för att nå kommersiell 
framgång. Vidare utvärderas hur idé - 
bäraren förstår och kan skapa mark-
nads mässigt och kliniskt värde 
(Benefit), hur konkurrenssituationen 
(Competition) ser ut och ska bemötas, 

samt hur investeringsredo (Investement 
readiness) idébäraren med dess bolag  
är, i de fall det är aktuellt med tanke på  
att uppmärksamma idébärare om det i  
regel stora kapitalbehovet inom denna  
bransch.

Pitchen går till så att Innovationsnät-
verket samlas och vid behov bjuder in 
ytterligare experter. Presentationen 
bedöms på 30 olika punkter enligt 
NABCI:s olika fokusområden, i en 
modell anpassad för välfärds-, hälso- 
och medicinteknikbranschen.

Efter pitchen får idébäraren svara på  
frågor, och får därefter åter koppling 
med möjlighet till egen reflektion. 
Därmed har idébäraren ett bra under - 
lag för att förbättra sin pitch inför 
kommande affärsmöten.

Pitchutvärdering 
N-A-B-C-I (Need-Approach-Benefit-Competition-Investment Offer)

Behov (N):  
Beskrivning av kundens och marknadens viktiga, verifierade behov.  
Vad är problemet?

Approach (A):  
Förklaring av det unika tillvägagångssättet/produkten för att tillfredsställa 
det behovet.  
Hur ska det gå till?

Nytta och värde (B):  
Beskrivning av den kvantifierade nyttan i relation till kundens kostnad.  
Vad genereras?

Konkurrens (C):  
Beskrivning av konkurrenterna/andra alternativ som redan finns?  
Vad gör konkurrenterna?

Investeringserbjudande (I):  
Beskrivning av finansieringsplan och avkastningspotential för investerare.  
Är idébäraren/bolaget investeringsredo?

Omdöme 1–5 
1 = Ej godkänt, 2 = Tveksamt, 3 = Godkänt, 4 = Bra, 5 = Perfekt

Mitt omdöme

1 2 3 4 5

Lösningen löser ett tydligt beskrivet 

behov på marknaden/i vården

Behovet är verifierat av marknaden

Behov
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Industriellt partnerskap
Möjligheten att snabbare, billigare och  
enklare nå kommersiell framgång inom  
välfärds-, hälso- och medicinteknik-
branschen, är ibland endast möjligt via 
partnerskap med etablerade bolag. 

Innovationsnätverket avser att hjälpa 
till med att mäkla kontakter mellan 
idébärare/företag som har kvalificerade 
produkter, och etablerade företag 
som söker produkter som kan vara av 
intresse för deras befintliga kunder, 
nationellt och internationellt.

Denna matchmakingverksamhet kallar  
vi Industriellt partnerskap.

Bland fördelarna för idébäraren kan  
nämnas:

 f Industriell återkoppling från eta-
ble rade företag på projekt och  
affärs idéer.

 f Möjliga samarbeten och finan  - 
sie ring.

 f Tillgång till det stora företagets 
expertis och interna resurser. 

 f Möjlighet till enklare access till  
internationell marknad.

 f Möjlighet till licensiering.

 f Möjlighet att sälja produkten/ 
produktidén.

Bland fördelarna för det etablerade 
företaget kan nämnas:

 f Tidig tillgång till innovativa lös-
ningar inom branschen.

 f Möjlighet att initiera samarbeten  
med lovande start-ups inom  
branschen.

 f Förmånen att få lära sig mer  
kring innovation, nya lösningar 
och arbetsmetoder.

 f Möjlighet att fokusera på att söka 
nya redan utvecklade produkter 
(search and development), mot 
att själv forska och utveckla nya  
produkter (research and develop- 
ment).

Arbetet med att få till ett Industriellt  
partnerskap går via innovations- 
processens olika steg, där idébäraren 
succesivt utvecklar sin produkt och 
kunskap om marknaden genom eget 
arbete och rådgivning från Innova- 
tionsnätverkets aktörer.

Oavsett vilken fas produkten befinner  
sig i, även om det oftast är i utvecklings- 
eller kommersialiseringsfasen, kan 
den bli aktuell för matchmaking inom 
Industriellt partnerskap. Detta förut - 
sätter emellertid att idébäraren möter  
ställda krav på kommersiell potential, 
verifierat utvecklingsarbete, och poten - 
tiellt intresse hos företag i Innovations-
nätverkets kontaktnät.

I de fall det bedöms finnas en koppling 
mellan vad ett etablerat företag söker 
och idébärarens produkt, kan det bli 
aktuellt med en matchmakingaktivitet. 
Då förväntas idébäraren inte bara ha  
stor kunskap om sin produkt, utan  
också om den kliniska och marknads-
mässiga nyttan, de regulatoriska direk - 
tiven, CE-märkningen, framtida finansie-
ringsbehov, en tydlig riskbedömning 
utifrån produktperspektiv med dess  
funktioner, immateriella rättigheter, 
produktion, handhavande och nytto - 
görande. 

För att en idébärare ska kunna kvali- 
ficera sig för tjänsten Industriellt part- 
ner  skap, krävs således att samtliga  
erforderliga steg i innovationsprocessen 
har upp fyllts till fullo.
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Webbplatsen valfardochhalsa.se

Ett av Innovationsnätverkets viktigaste 
erbjudanden är möjligheten till kontak-
ter med samarbetspartners inom 
välfärds-, hälso- och medicinteknik som 
kan bidra med olika insatser under en 
produkts/tjänsts utveckling från idé till 
framgångsrik kommersialisering. På 
webbplatsen finns dessa presenterade 
under rubriken ”Samarbetspartners”.

De samarbetspartners som Innova-
tions nätverket kvalificerat som hög-
kvalitativa, kommer att få möjlighet 
att även presentera tidsbegränsade 
erbjudanden som idébärare eller 
företag i tidig fas kan dra nytta av.

På webbplatsen kan idébärare, före-
tagare och innovationsrådgivare hitta 
kontakter till organisationer och företag  
som kan bistå med tester, finansiering,  
produktutveckling, affärsutveckling, 
juridik, CE-certifiering, internatio nella  
kontakter, etc. 

Vi rekommenderar starkt ett besök i  
denna galleria som är full av fina  
erbjudanden.

fEn galleria för idébärare och innovationsrådgivare
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Samverkan för ett effektivt  
innovationsstöd


