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Omställning, kris och utveckling
– insatser för innovation, digitalisering

och regional utveckling under pandemin



Innovation i samverkan
– i hela Stockholmsregionen

§ Unik styrka i både bredd och spets inom hela 
Stockholmsregionen!

§ Stärkt regional samverkan mellan Region Stockholm, 
kommunerna, lärosätena och innovationsmiljöerna.

§ Ytterligare vässa styrkorna i Stockholmsregionen:

– Smart specialisering för regional utveckling

– Nya strategier för näringsliv och regional tillväxt, Life 
Science, FoU, Digitalisering och Innovation

– Samverkansplattformen AI Innovation of Sweden

– Samlat och synkat tävla mot andra regioner i världen!



En regional strategi för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och hållbar tillväxt 

Ett starkt utgångsläge
i hård global konkurrens

Invånare 2.4 miljoner
Medelålder 39.4 år
Högutbildade 52 % 
Förvärvsfrekvens 80.5 %
Nyföretagande 14,4 per 1000 inv.
Arbetslöshet 6.1 %
Varuexport 25 % av Sveriges export
Tjänsteexport 1/3 av Sveriges export
FoU-invest. (andel av BRP) 3,8 %
Globala huvudkontor 22 st.



Goda förutsättningar i Stockholmsregionen
Ledande inom regional konkurrenskraft!

En innovationsledare i Europa! Stark tech-sektor!

Nr 4 i ekosystemet för start-ups!

Plats 10 för globala huvudkontor!



Forsknings- och 
utvecklingsstrategi för 

Region Stockholm

Näringslivs- och tillväxtstrategi 
för Stockholmsregionen

Innovationsstrategi för 
Region Stockholm

Life Sciencestrategi för Stockholmsregionen

Samspelande regionala styrdokument 

Stärka tillväxt, utveckling, 
konkurrens- och 
innovationskraft i hela 
regionen.

Stärka Region Stockholms 
egen förmåga att stimulera 
forskning och innovation



Styrkeområden & Utmaningar

! Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt 
förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa

! Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som 
behoven fortsätter att växa

! Att vara en internationellt ledande 
storstadsregion i en växande global konkurrens

! Att minska klimatpåverkan och samtidigt 
möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk 
tillväxt

! Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt 
stärka inkluderingen

! Att öka tryggheten i regionen samtidigt som 
världen upplevs som osäker

ü Life Science

ü Informations- och 
kommunikationsteknologi

ü Högspecialiserad industriell 
tillverkning

ü Miljöteknik

ü Finanssektorn

ü Kulturella och kreativa näringar

ü Besöksnäring



Förutsättningar för näringsliv och tillväxt

Bostäder

Folkhälsa

Transportinfrastruktur, gods och logistik

Elkraftsförsörjning

Trygghet och säkerhet

Finansiering



Syfte och avgränsning

Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är:

§ Ett vägledande strategiskt underlag för prioriteringar i det regionala 
näringslivs- och tillväxtarbetet.

§ Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart 
specialisering. 

§ Ett dokument som ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan 
regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och ideell 
sektor.

är inte: 

§ ett juridiskt bindande dokument eller ett investeringsbeslut som styr hur 
offentliga medel ska fördelas i länet.



4. Stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning 

3. Stärk och utveckla internationalisering, export 
och investeringar

2. Stärk och utveckla små- och medelstora företags 
konkurrenskraft

1. Stärk och utveckla forskning och innovation 
genom smart specialisering

Strategisk inriktning



4. Underlätta strategisk kompetensförsörjning 

1. Stärk och utveckla forskning och innovation 
genom smart specialisering

§ Förstärk och koordinera regionens innovations- och företagsfrämjande 
system

§ Tillgängliggör regionala utvecklingsarenor, testbäddar och labb

§ Öka kunskapen och nyttjandet av nya upphandlings- och 
samverkansmetoder

§ Etablera en struktur med kompetens och resurser för hantering av 
kraven på smart specialisering

§ Avsätt resurser för omvärldsbevakning, uppföljning, samt framtagning 
och tillgängliggörande av kunskap och analyser



2. Stärk och utveckla små- och medelstora företags 
konkurrenskraft

§ Verka för enklare regler för att underlätta företagandet

§ Öka små- och medelstora företags möjlighet till medverkan i offentlig 
upphandling

§ Stärk informationskanaler, rådgivning och mötesplatser för små- och 
medelstora företag

§ Stärkt finansiering av den regionala näringslivsutvecklingen

§ Prioritera näringslivsfrågor i regional och kommunal styrning och 
planering



3. Stärk och utveckla internationalisering, export 
och investeringar

§ Öka exportförmågan hos små- och medelstora företag 

§ Öka attraktionskraften och positionera Stockholmsregionen som en 
attraktiv och livskraftig internationell nod

§ Vidareutveckla stödsystemet för internationalisering och export samt 
verka för långsiktig finansiering av detta

§ Förstärk den internationella tillgängligheten



4. Stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning 

§ Förbättra matchningen och förstärk kopplingen mellan utbildning och 
arbetsmarknad

§ Möjliggör omställning och livslångt lärande 

§ Tillvarata och validera kompetensen samt förstärk rekryteringen av 
internationella talanger

§ Aktualisera och tillgängliggör kartläggningar och analyser



Forsknings- och innovationsstrategi för smart 
specialisering

§ Life science, vård och hälsa

§ IKT, tech och digitalisering 

§ Industriell omställning genom hållbar produktion

§ Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling



Prioriterade insatsområden för smart specialisering

§ Hälsa / life science

§ IKT, tech, digitalisering (nya tekniker 
och applikationsområden) 

§ Grön och klimatsmart stadsutveckling 
(cleantech, miljöteknik, mm) 

§ Industriell omvandling
(hållbar produktion) 



Industriell omställning/ 

hållbar produktion
Grön/klimatsmart 

stadsutveckling

Hälsa, vård, 

life science

IKT, tech, 

digitalisering

Strategiska satsningar att bygga vidare på 

STHLM Life Tech

STHLM Life Scale up

Fodonsdalen

Södertälje Science 
park

KTH Campus SydMatlust

Digital Demo 
Stockholm

Urban ICT Arena 

KTH, Digital future

AI-nod

Grow Smarter

Frontrunners for 
innvoation

STHLDigital Care

Grön BoStad

ÖDis



Digitala vårdtjänster – en styrka i pandemins tid

§ Vårdkontakter på distans – ger ökad säkerhet för patienter och personal!

§ Beslut om att underlätta och stimulera fler digitala vårdkontakter:
– snabb revidering av befintliga vårdavtal för att vårdgivare i alla olika delar av vården ska kunna 

ersätta ett fysiskt besök med ett digitalt för att undvika smittspridning.

– avskaffade begränsningar för antalet digitala besök inom specialistsjukvården

– fast ersättning för ett vårdbesök oavsett kontaktväg (telefon, chatt, video eller besök)

§ Digital information och rådgivning underlättar och avlastar:
– kraftig ökning för 1177 Vårdguidens e-tjänster

– digitala vårdbesök breddinförs i hela sjukvårdssystemet



§ Snabbinförande av ”Alltid Öppet” under tre 
veckor med digital utbildning av personal 
och tekniskt införande på:

– Karolinska Universitetssjukhuset

– Södersjukhuset

– Danderyds Sjukhus

– Södertälje Sjukhus

– Norrtälje Sjukhus

§ Stöd till Covid-19 patienter isolerade i 
hemmet via chatt, video och digitala formulär 
med Infektionsmottagning Karolinska Huddinge.

Snabbinförande av digitala besök på alla 
akutsjukhus i Region Stockholm



19

April 2020 +1263% (jmf 2019)
Maj 2020 +1144% (jmf 2019)

Historisk ökning
av antalet digitala vårdbesök



Höga ambitioner för 
life science

”Stockholmsregionen ska vara
en av världens fem främsta 
forskningsregioner för
life science inom fem år”



Region Stockholms samtliga verksamheter 
ska använda innovation som ett strategiskt 
verktyg för att utveckla, effektivisera och 
kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda bättre 
samhällsservice och öka patienters och 
resenärers delaktighet samt att bli en 
attraktivare arbetsgivare.

Region Stockholms
innovationsmål



Från projekt till linjeverksamhet:

Stärk mandat, medel och
organisation för innovation!
1. Mandat för alla ledare och medarbetare att arbeta med innovation:

– styrdokument beslutades 2016.

– innovation ska ses som strategiskt ledningsverktyg.

2. Medel för att tillvarata idéer från medarbetare och patienter
och öka införandetakten:

– Region Stockholms Innovationsfond utlyser årligen 15 miljoner kronor för
stöd till vardagsnära innovationer i hela vårdverksamheten.

3. Organisation för operativt och strategiskt stöd
för innovation i hela verksamheten:

– Region Stockholm Innovation knyter samman sjukhus, primärvård och
förvaltningar med lokalt innovationsstöd med central koordinering.

– systematiskt inventera och åtgärda innovationshinder.



facebook.com/liberaldaniel

@liberaldaniel

instagram.com/liberaldaniel

linkedin.com/in/danielforslund

twitter.com/liberaldaniel

daniel.forslund@sll.se

www.sll.se/innovation

Tack för uppmärksamheten!
– mer information?


