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Vad är innovation? 
Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen 
och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé.1 
Det kan handla om implementeringen av en ny, eller betydligt förbättrad, 
produkt, tjänst, process, organisationsmetod eller system.2 3 

Innovation i hälso- och sjukvården 
 

Behov och idéer som kan leda till innovationer i hälso- och sjukvården uppstår ofta i den 

kliniska vardagen. Men de kan också uppstå i samverkan med akademi och näringsliv, 

parallellt med ett forskningsarbete eller vara ett resultat av tidigare forskning.  

Innovationsprocess 
 

En innovationsprocess är en styrmodell och ett förhållningssätt för att arbeta med 

innovationsprojekt på ett systematiskt och tydligt sätt. Innovationsplattformen arbetar med att 

utveckla en sammanhållen innovationsprocess för hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen (VGR). Processen består av fem faser, med olika aktiviteter i varje fas. Läs 

mer på vgregion.se/innovationsplattformen/innovationsprocessen, där du också hittar mallar, 

verktyg, kontakter och länkar som kan vara till hjälp i innovationsarbetet. 

Innovationsstödsystem 
 

Innovationsstödsystem består av de aktörer som på olika sätt arbetar med att stötta 

verksamheter och innovatörer kring innovationsarbete. Här ingår både funktioner inom en 

verksamhet och aktörer som tillhör andra organisationer. Aktörerna inom 

innovationsstödssystemet arbetar med t.ex. information, rådgivning och finansiering. Inom 

VGR finns, förutom Innovationsplattformen, stöd att få från t.ex. Koncerninköp, 

digitaliseringsstaben, förvaltningars forsknings- och innovationsenheter (FoUUI) samt juridik.  

 

1 www.skr.se 
2 Oslo Manual 2018 – Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition 
3 www.rise.se 

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsprocessen/
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Läs mer om ”Kontaktvägar och information om stödfunktioner” på 

vgregion.se/innovationsplattformen/innovationsprocessen.  

Utanför VGR finns t.ex. Science Parks, inkubatorer, forsknings- och innovationskontor vid 

olika lärosäten, olika klusterinitiativ, rådgivningsorganisationer, finansiärer m.m. Läs mer om 

Västra Götalands innovationssystem på vgregion.se/innovationsplattformen/natverk. 
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