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Yttrande över remiss Strategi för Innovation. Innovationer för en modern 
Stockholmsregion. 
Karolinska Institutet (Kl) och Region Stockholm har tillsammans en unik potential till 
innovation och utveckling inom hälso- och sjukvården. Innovationssystemet hos de 
båda organisationerna hänger i vissa delar ihop och verksamheten är starkt beroende av 
forskaren eller innovatörens tillgång till patienten. Detta är KI:s utgångspunkt i sitt 
yttrande över Region Stockholms förslag till innovationsstrategi. Kl lämnar 
övergripande synpunkter och synpunkter som avser avsnitt 1.2 "Strategiska 
inriktningar för innovation" i enlighet med önskemål i remissen. 

Övergripande synpunkter 
Det är positivt att det i förslaget slås fast att Region Stockholm i sitt eget 
innovationsarbete har som ambition att bidra även till andra aktörers utveckling och 
innovationsarbete. Detta förhållningssätt ger goda möjligheter att lyckas med det 
regionala tillväxt- och utvecklingsuppdrag som Region Stockholm ansvarar för. I 
innovationsstrategin behövs likafullt en betydligt stö1Te tydlighet i hur Region 
Stockholms eget innovationsstödsystem samspelar med aktörer utanför den egna 
organisationen. Det kan handla om Kl Innovations eller andra regionala och nationella 
aktörer. 

Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete med att ensa innovationsstödsystemen 
mellan Kl och Region Stockholm för en bättre funktionalitet, något som är till gagn för 
hälso- och sjukvården, och - i förlängningen - patienter. Kl anser att det viktigt att 
detta utvecklingsarbete ges bästa möjliga stöd för att lyckas med utmaningar som har 
identifierats, och Kl är beredd att bidra till detta. Det handlar om utmaningar som har 
att göra med finansiering och immateriella rättigheter. Kl anser att ytterligare områden 
av gemensamt intresse är EU-finansiering och andra strategiska finansieringsprogram. 
Här bör Region Stockholm överväga möjligheterna till ett gemensamt Grants Office 
tillsammans med Kl. 

För att få en större utväxling av såväl innovationsstrategin som övriga strategier och 
områden är det centralt att dessa hänger ihop och stödjer varandra. Exempelvis är KI:s 
uppfattning att innovationsstrategins inriktning och genomslag har mycket stor 
betydelse för den regionala life science-strategi som är under utarbetande. 
Innovationsstrategins genomslag är i sin tur starkt beroende av hantering av hälsodata, 
forskaren eller innovatörens tillgång till patienter och material från biobanker samt 
hantering av immateriella rättigheter. Dessa sammanhang behöver tydliggöras i 
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innovationsstrategin. Kl menar att samtliga komponenter i vårdkedjan - oavsett 
huvudman - måste ges både uppdrag och förutsättningar för att kunna ta hänsyn till 
innovationsstrategin och de ömsesidiga beroendena som beskrivs ovan. 

Region Stockholm är en mycket viktig samhällsaktör utifrån dels sina betydande 
resurser, dels de viktiga samhällsfunktioner som man ansvarar för. Det borde utifrån 
detta vara viktigt att i innovationsstrategin etablera ett arbetssätt för hur Region 
Stockholms samlade resurser inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken bidrar 
till att möta samhällsutmaningar. 

Synpunkter på avsnitt "1.2 Strategiska inriktningar för innovation" 
Ansatsen i den strategiska inriktningen är utmärkt då den tydliggör det lokala ansvaret 
med en central funktion som kompletterar. Däremot är det otydligt hur de olika 
nivåerna samspelar med varandra och hur innovationsarbetet ska prioriteras och 
resurssätts i förhållande till andra behov. Likaså är det otydligt vilka möjligheter till 
styrning som finns från den centrala funktionen, något som kan vara viktigt för att öka 
takten i innovationsarbetet. 

Enskilda individers drivkrafter är centrala för en organisations innovationsförmåga. Det 
måste därför tydliggöras i innovationsstrategin hur individer kan inspireras och ges 
kunskap om processer och stöd. Även innovation som uppkommer till följd av eller 
stöds genom samverkan med såväl små och medelstora företag som stora företag 
behöver vidareutvecklas i strategin. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Ole Petter Ottersen efter föredragning av 
specialist Maria Lönn. I ärendets beredning har också deltagit projektledare Richard 
Cowburn. 
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