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Integrerad vård och Multisjukdom
• >65% av alla över 65 års ålder påverkas av
multisjukdom
• Kännetecknas av två eller fler kroniska diagnoser
•
•
•
•
•

Kol
Hjärt och kärl-,
Diabetes,
Psykisk ohälsa,
Etc.

• Påtagligt minskad livskvalitet för individen.
Kostbar och komplex koordinering för
vårdgivaren.
• Ökat behov av lösningar och verktyg som kan
förutse de föränderliga behoven hos personer
med multisjukdom

Integrerad vård och Multisjukdom
• Komplex, silos-präglade insatser och vård
• Resurskrävande
• Påtagligt minskad livskvalitet för individen
Samtidigt skapas nya förutsättningar genom
• Ökad digitalisering
• Pan-Europeiska behov
• Internationell marknad
• Accelererande behov

Addressar glappen i vårdkedjan, och
mellanrummen i vårdövergångarna
Övergripande utmaning

Diagnos silos

Vårdgivar silos

En enhetlig lösning för tidig detektering och identifiering,
uppföljning och ett sammanhållet stöd för beslut och
patientkraft genom hela vårdkedjan, oavsett utförare.
För patient, vårdkontakt och vårdkoordinator,
konsultationer, och anhöriga.
Under-utmaningar
• Behandling och stöd ur ett helhetsperspektiv
• Ökad egenvårdsförmåga
• Vårdövergångar med bibehållen data

Effekter
• Ökad kontinuitet i vårdkedjan à bättre data
och underlag för bedömning à Vårdkvalitet
• Bättre koordinerande stöd à minskad tid för
vårdbesök à Livskvalitet

Addressar glappen i vårdkedjan, och
mellanrummen i vårdövergångarna
• En sammanhållen vårdkedja, med patienten i
centrum
• Ett koordinerat stöd för patienten, och
vårdgivaren, genom flera parallella vårdkedjor
• Tidig detektering och identifiering
• Interoperabilitet, skalbarhet oavsett på
hälsosystem, teknisk infrastruktur, och individens
resurser, (multisjukdom) problematik
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Carematrix – Projektfakta
Basfakta

ü Finansiering, upp till €1,5m
• Projektstart 1/3-21, Längd 52 månader
• Budget €6m – €4.2m till bolag

ü Utveckling tillsammans med framtida köpare
Konsortie

ü Internationalisering
och samarbete med
Buyers group
Region Skåne
– Huvudupphandlare
europeiska
köpare
Vestre Viken (Norway)
Osakidetza (Spain/Basque)
Process support
Innovation Skåne – Koordinator
Norway Healthtech
BIOEF (Spanien/Basque)
IFIC – International foundation of Integrated Care (NL)

FASERNA I EN FÖRKOMMERSIELL UPPHANDLING
Fas 2 –

utveckling av
koncept/idé

prototyp

Möjlighet att
avbryta för
upphandlare

Fas 3 –
testserie

Leverantör A
Leverantör B

Anbud B

Projekt B

Projekt B

Leverantör C

Anbud C

Projekt C

Leverantör D

Anbud D

Projekt D

Projekt D

Leverantör E

Anbud E

Projekt E

Projekt E

Projekt B

Projekt E

Förkommersiellt upphandlingsprojekt avslutas

Fas 1 –

Upphandling

Anbud leverantör B

Anbud leverantör C
Anbud leverantör E
Anbud leverantör X

Inbjudan att
delta

Ideon Innovation
Scheelevägen 15
223 70 LUND

Tecknande av
kontrakt fas 1

Tecknande av
kontrakt fas 2

info@ideoninnovation.se
www.ideoninnovation.se
046 286 5050

Tecknande av
kontrakt fas 3

Upphandling
i enlighet med
upphandlingsLagstiftningen
LOU/LUF

Carematrix – en förkommersiell upphandling
Dec 22 –
Mars 23

Jun 23 –
Dec 23

Mar 24 –
Apr 25

• PCP fas 1, Dec 22 – Mars 23
• PCP fas 2, Jun 23 – Dec 23
• PCP fas 3, Mar 24 – Apr 25
Totalt
Antal bolag

8-10

4-5

2-3

Belopp / kontrakt

€50k

€400k

€1m

€1.5m

Publicerad utlysning
Samutveckling med europeisk köpargrupp
- Strukturerad dialog
- Klinisk utvärdering (i fas 3)

• Förberedelser inför framtida upphandling
och införande

Carematrix – söker
• Leverantörer med eller utan tidigare erfarenhet av
europeisk eller offentlig finansiering
• Sök själv, eller ännu hellre i samarbete
• Matchmaking på carematrix.eu, eller genom Marie-Louise
Eriksson // Ideon Innovation

Besök Carematrix.eu eller kontakta oss för
mer information
• Utlysning publiceras juli, deadline oktober
• Matchmaking genom carematrix.eu eller
genom kontakt med Marie-Louise Eriksson

erik.stenberg@innovationskane.com
Carematrix project coordinator

