Innovationsfonden 2016
Bedömningsgruppens beslut
Fortsättningsansökningar
ID
Rubrik
20150975 Beslutsstöd Avancerad HLR

Efter justering
slutligen bifallet
belopp för 2016

100 000kr

20150976 Utveckling av nytt operationsinstrument för behandling
av hemorrojder

20150985 Smart stas (specialutformat stasband för blodprovstagning)
Förbättrad diagnostik av komplikationer inom
20150993 ortopedisk kirurgi med datortomografi

20150994 Syrgassensor för förtidigt födda
20150996 Mobil utbildning för hjärtstoppshjälp
Bildtolkning av slätröntgenbilder med hjälp av artificiell
20151006 intelligens (deep learning)
Förutbestämning av patientflödet till länets
20151011 akutmottagningar samt optimering av dessa flöden

300 000 kr
150 000 kr
256 000 kr
250 000 kr
150 000 kr
244 000 kr
250 000 kr

DRones equipped with defibrillators to save lives In

20151028 Stockholms Läns Landsting (DRILL )
20151037 Epilepsiwebben och Epilepsiappen

Införande av en ny roll: Omvårdnadskonsult (ny titel)
20151040 (samrådssjuksköterska på anestesin)

20151044 Pilloxa - smart dosering för läkemedel
20151046 Förbättrat patientflöde avseende waranprovtagning

150 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
30 000 kr

20151053 Utveckling av digitala hjälpmedel för träning och fysisk
aktivitet vid Parkinsons sjukdom
Prevention av trycksår på häl som ej kräver
20151058 personalinsats

20151061 Virtuell träning av kirurgioperatörer
20151066 Träning i Virtual Reality vid långvarig nacksmärta
20151080 Frakturdiagnostik med ny metod.
20151084 Utbildning av patientsäker gipsning (Easy On Easy Off)
20151098 Ny plattform för transkutan läkemedelstillförsel

250 000 kr
300 000 kr
250 000 kr
200 000 kr
275 000 kr
100 000 kr
200 000 kr

Utveckling av nya metoder för superselektiv

20151101 mikroprovtagning med endovaskulär teknik
Mobil applikation och lungfunktionsmätare för egenvård
20151117 ska utvärderas och testas på astmakliniker
Riddarens VC Online - patientpartnerskap i en
mångkulturell miljö med hjälp av digitala innovationer
20151119 som utvecklas med och för patienterna
Mobila arbetssätt med teknikstöd för primärvårdens
20151143 hemsjukvård

ID Nya ansökningar
Rubrik
20150981 Sidoskydd för att förebygga axelskador hos personer med
halvsidesförlamning efter stroke

20150986 Digitalt stöd i akutprocessen- ny teknik stödjer
evidensbaserad och effektiv lättakutmottagning
Hospital-at-home: ett pilotprojekt för vård av akut sjuka
20150991 patienter i hemmet.

20151001 Sällsynta diagnoser - förbättrad övergång från barn- till
vuxenvården
Utvärdering av profylaktisk inläggning av resorberbart
20151007 nät för att förebygga ärrbråck och sårrupturer
Virtuell livsstilsklinik – vårdmodell för coachning av
20151020 personer med pre- och typ2-diabetes
Vaginal tryckmätare för att kartlägga och följa
rehabilitering av bäckenbottens funktion hos kvinnor
med förlossningsskador och hos kvinnor med långdragen
20151041 samlagssmärta
Breddinförande av applikation för användning av IBD20151042 patienter samt prediktion med genom appen insamlad
data
Förbättrad diagnostik och behandlingsprediktion genom
20151043 ultrakänslig multiplex analys av molekylära biomarkörer
i minimala material från patienter med bröstcancer
PATHFx -Ett nytt unikt prognostiskt behandlingsstöd för
20151045 cancerpatienter med skelettmetastasorsakad fraktur eller
förlamning
Individuell anpassning och telemedicinsk mottagning för
20151047 patienter med Hepatit C
Ny metodik för analys av sjukdomsmarkörer i
20151052 utandningsluft

20151074 Hantering av kontaminerad urin
Mobilitetslösning på akutmottagning och
akutvårdsavdelning som syftar till att öka
20151086 patientsäkerheten och förbättra kommunikationen
mellan vårdpersonalen samt etablera ett nytt processtöd

210 000kr
390 000 kr

200 000 kr
275 000 kr
Efter justering
slutligen bifallet
belopp för 2016

150 000kr
200 000kr
450 000kr
200 000kr
200 000kr
250 000kr

220 000kr
200 000kr
450 000kr
200 000kr
350 000kr
200 000kr
200 000kr

200 000kr

YuMi® i rutindiagnostiken. Flexibel automationslösning

20151091 inom sjukvård

Evidensbaserad mottagning för äldre personer i
20151113 primärvården (Hälsa på äldre dagar).

20151120 Hipstab - Hipstabilizer – Höftstabiliseringskudde
20151123 UroLog - ett mobiltelefonbaserat sätt att mäta rätt inför
prostatabehandling
Telecytologi - Ny metod som förbättrar diagnostiken av
tumörer i övre gastrointestinalkanalen. Telecytologi ger
snabbare och säkrare diagnos och medför ett bättre
20151125 resursutnyttjande samt sparar pengar

20151127 Optimering av gynekologiska och urologiska
undersökningar samt förlossningar
20151139 Exponeringsbehandling för långvarig smärta i virtual
reality
SUMMA TOTALT

200 000kr
100 000kr
150 000kr
300 000kr

300 000kr
200 000kr
100 000kr
10 000 000 kr

