Gör det
bättre!
Har du en idé som kan
göra skillnad?
Ta hjälp av oss att testa
och utveckla din idé.

Region Västmanland Innovation

Har du en idé som kan
göra nytta för andra?

Vad är Region Västmanland
Innovation?

I Region Västmanland vill vi stimulera till förbättringar inom våra verksamheter.
Det gör vi genom att ha ett gott innovationsklimat som underlättar utveckling.
Och genom att stötta innovationsidéer som leder till utveckling av produkter och tjänster.

Region Västmanland Innovation är en katalysator för de goda
idéerna inom hälso- och sjukvården i Västmanland. Vi har verktyg
som hjälper dig att arbeta vidare med din idé. Vi samarbetar med
flera aktörer med olika uppdrag där var och en gör det vi är bäst på.
Ett smart samarbete.

Du som bär på en idé – vänd dig till oss på Region Västmanland Innovation.
Vi stöttar utvecklingen av produkter och tjänster som gör nytta för invånarna i Västmanland.
Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt aktörer inom innovationssystemet så att du
kan utveckla och testa din idé. Genom vårt breda nätverk skapar vi förutsättningar för att
dina idéer ska kunna utvärderas, testas och förverkligas.

För alla anställda

…och för andra också

Region Västmanland tror på dig som medarbetare! Vi vill uppmuntra medarbetarinnovation
hos alla anställda. Till oss kan du vända dig oavsett om du har en idé om en ny produkt eller
ett nytt arbetssätt. Vi hjälper dig att komma vidare och utveckla din idé. Tillsammans med
dig planerar vi nästa steg.

Vår testmiljö är till för alla som har en idé inom hälso- och sjukvård samt tandvård – du
behöver alltså inte vara anställd i Region Västmanland. Du får synpunkter på din ide och får
hjälp att utvärdera den, något som gör det lättare för dig att komma vidare. För att du ska
hitta rätt i din idéutveckling kan vi bland annat berätta om regionens inköpsrutiner, olika
arbetssätt och de regler vi har att förhålla oss till.

Vi visar vägen
- du gör jobbet!

Testa idén
Testmiljö
I testmiljön får du hjälp av oss att utforma och utföra testuppdrag som bygger på din
idé. Du får också hjälp att analysera behoven av din idé. Ett vanligt arbetssätt är att vi
skräddarsyr fokusgrupper med experter från områden som är relevanta för din idé.
Användartester och utvärdering
Region Västmanlands breda verksamhetsområde skapar goda möjligheter att testa
din idé i relevanta miljöer och användningsområden.
Verifiering
Vi hjälper dig att knyta kontakter inför kliniska prövningar. Här samarbetar vi med
Centrum för klinisk forskning i Västerås och Mälardalens Högskola.

…som gör jobbet lättare
”Den stora fördelen med att
tidigt träffa personalen som
ska använda produkterna är att
man snabbt kommer fram till
vilken funktionsspecifikation
man ska ha i projekten. Det
sparar mängder med tid.”
ANDERS LARSSON, Flintec AB

När vardagen väcker idéer
Det finns många situationer där arbetssätten och vardagen kan underlättas av innovation.
I vårt tillspetsade exempel är det inte bara patienten som ska transporteras – utan
också livsavgörande medicinteknisk utrustning. Då kan det vara svårt att utföra sitt
uppdrag patientsäkert.
Vilka situationer ser du i din vardag som kan göras bättre?

Kolla om din
idé håller.

Hos oss är alla idéer
välkomna.

Innan du kontaktar oss är det bra om du har
svar på frågorna här bredvid. Du kan tryggt
testa din idé på oss: Region Västmanland
Innovation lyder under offentlighets och
sekretesslagen så du kan lita på att vi inte
för dina innovationsidéer vidare utan ditt
medgivande. Vi är samtidigt en offentlig
organisation så ditt projekt skrivs in i
våra handlingar.

Både enkla och avancerade. Vårt område är hälso- och sjukvård samt tandvård. Vi stöttar
utvecklingen av produkter och tjänster som gör nytta för Västmanlands invånare.

Vilken är din idé?

KONTAKTA OSS:

Vilka behov kan din idé lösa?

Mattias Derneborg
innovation@regionvastmanland.se
021-17 50 77

Varmt välkommen med dina idéer!

Hur långt har du kommit med din idé?

Vilka är de tänkta användarna?

Vad vill du ha hjälp av oss med?
Är ni fler om idén?
Har du varit i kontakt med någon annan
verksamhet eller innovationsstödjare?

Annika Kärnsund
innovation@regionvastmanland.se

Förändrade vårdbehov
kräver nya lösningar
Har du en idé som kan göra nytta för andra? Vänd dig till oss på Region Västmanland Innovation.
Vi är en katalysator för de goda idéerna inom hälso- och sjukvården och för den regionala
utvecklingen i Västmanland. Genom vårt breda nätverk skapar vi förutsättningar för att dina
idéer ska kunna testas och förverkligas.
Tillsammans gör vi Västmanland bättre, för alla!

