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Verksamhetsplan t o m 2017 
 
Detta dokument utgör den handlingsplan som ligger till grund för verksamheten i Medicon 
Bridge. Den är baserad på de uppdrag som beskrivs i föreskrifterna (uppdragen i kursivt). 
Mål, vad som är planerat att uppnås under närmaste året, anges i fetstil. 
 

 Att synliggöra och kartlägga utvecklingsverksamhet inom medicinsk teknologi som 
bedrivs i Skåne, både inom vård, akademi och näringsliv.  

 
Synlighet är en av de behov som tydligast har angetts av olika aktörer. Huvudfokus under det 
första verksamhetsåret blir att implementera en websida där verksamheten beskrivs. Sidan 
skall innehålla information kring Medtech-projekt i regionen, såväl akademiska som de med 
utgångspunkt i Region Skåne, länkar till företag. Speciellt skall beskrivas beviljade projekt 
från regionen inom Medtech4Health, det strategiska innovationsprogrammet inom 
VINNOVA som Medicon Bridge är en del av. Nyheter är viktigt att få ut och skall ha en central 
plats på sidan. Språket skall i huvudsak vara på svenska, men att en sida med statisk 
information på engelska skall finnas. Mål: hemsida invigs den 1 december 2016 varefter 
uppdateringar sker kontinuerligt. 

En kartläggning av akademiska projekt underhålls av Tord Hjalt, LTH. Mål: att färdigställa 
denna till invigningen av hemsidan, samt därefter göra årliga uppföljningar. 

 

 Att utgöra en nod i ett nationellt forum för medicinsk teknik och därmed en regional 
katalysator för nationella initiativ 
 

Detta pågår genom deltagande i MT4Hs programkontorsmöten, samt i de arbetsgrupper 
som formats inom MT4H. Medicon Bridge är f n representerat i arbetsgrupper kring stora 
utlysningar, den riktade utlysningen kring Innovatörer inom vård och omsorg, samt 
ordförandeskap för det strategiska projekt som tagit fram en nationell utbildning i 
entreprenörskap. 

 

 Bidra till ökad samverkan mellan intressenter från hälso- och sjukvård/ vård och 
omsorg, akademi och näringsliv och andra delar av samhället, i syfte att underlätta 
vid utvecklingen av ny medicinsk teknologi i Skåne. Ökad samverkan innebär att 
centrumet ska verka för att underlätta processen ”behovsformulering - 
forskning/innovation - produktleverans”.  

 

 



 
 

 

Medicon Bridge kommer kommer invigas på den regionala konferensen ”Medicinteknik i 
Skåne” för vilken centrumbildningen också är medarrangör. Konferensen har varit årligen 
återkommande och arrangerats i samverkan med LTH och Region Skåne. Konferensen har 
ett mer traditionellt format med föreläsarprogram, posterutställning och mingel under 
mat/fikapauser. Det finns dock behov av en mer riktad aktivitet där projektägare och 
exempelvis finansiärer kan träffas under mer uppstyrda former. Under arbetsnamnet 
”Medicon Bridge Innovation Day”, föreslås under våren att arrangera ett event med 
dragningar från projektägare för av typen ”vi har sökt patent och nu vill vi…”. Mål: att 
anordna (samarrangera) två årliga evenemang, en bredare medicinteknisk konferens 
(endags), samt ett evenemang kring direkt kontaktskapande mellan projekt och finansiärer 
(halvdags). 
 

 Att proaktivt identifiera och värdera behov av nya medicintekniska lösningar, 
exempelvis genom att etablera tvärdisciplinära projektgrupper och att stärka 
sjukvården att bli effektivare som problemformulerare och kravställare.  
 

”Clinical Innovation Fellows” är ett program som drivits i Stockholm under ett antal år, där 
tvärvetenskapliga team rör sig på kliniker och aktivt identifierar behov som kan ha 
kommersiell eller annan potential. En ansökan till Barncancerfonden har skickats in där 
Barnonkologen ansöker om att ha team. För detta står programmet i Stockholm som värd, 
men Medicon Bridge har bjudits in att skugga teamet, för att kunna dra lärdomar inför ett 
eventuellt liknande program i Skåne. Medverkan från Design/LTH skall undersökas (kontakt 
tagen nov 2016). Vad som bör vara en centralt övervägande är i vilken utsträckning 
programmet skall likna det i Stockholm. Skall det ha en annan inriktning mot exempelvis 
forskning eller verksamhetsutveckling? Mål: att få ett team på Barnonkologen på plats 
under 2017 som Medicon Bridge kan skugga. Att utvärdera denna medverkan för att 
formulera hur ett eventuellt liknande program i Skåne kan utformas och finansieras. 
 

 Att aktivt följa behovet genom forskningsledet ut till tillverkare av färdig produkt 
vilket innebär att verka för att överbrygga hinder som kan finnas i 
innovationssystemet idag.  
 

I uppdraget från MT4H ingår att följa och stödja de projekt i regionen som får anslag via 
MT4H. Redan medverkar Medicon Bridge till att slussa vidare tekniska 
utvecklingsbehov/frågeställningar i vården till kandidat/examensarbeten inom Medicin och 
teknik-programmet på LTH. Vid ett eventuellt CIF-program, blir det naturligt att också följa 
upp de behov som kommer fram där, och slussa dem vidare till kandidat/examensarbeten 
eller andra lämpliga utgångar. Mål: att följa de projekt som fått/får MT4H-medel under 
verksamhetsperioden. Vidare att slussa vidare spontant uppkomna behov till lämpliga 
utförare. 
 



 
 

 Underlätta för intressenter att knyta kontakter eller söka information, kompetenser, 
aktiviteter och behov för utveckling av medicinsk teknik i Skåne, exempelvis genom 
sökbar databas.  
 

Hemsidan fyller den funktionen initialt. Sökbar databas får anstå t v. 

 

 Samverka med regionala, nationella och internationella aktörer som på något sätt 
arbetar i innovationsprocessen med framtagandet av ny medicinsk teknologi.  

 
Se punkt 3 ovan. Genom MT4H samverkas med VINNOVA, men Medicon Bridge kommer 
också aktivt sträva efter kontakter med LUIS, Innovation Skåne och liknande organisationer. 


