RISE – din innovationspartner för
digitalisering av vård och omsorg

RISE Research Institutes of Sweden är en oberoende innovationspartner
och rådgivare för dynamisk och hållbar digitalisering av kommuners vårdoch omsorgsverksamheter.
Baserat på mångårig erfarenhet, unik
expertis och goda resultat från mångårig
forsknings- och utvecklingsverksamhet
inom eHälsa och välfärdstjänster kan vi
erbjuda Sveriges kommuner och landsting
olika former av stöd för att säkert, effektivt
och kontrollerat kunna ta nästa steg i sin
digitala utveckling.
RISE HJÄLPER KOMMUNER ATT TA DET
DIGITALA STEGET
Sveriges kommuner och landsting har olika
förutsättningar och har kommit olika långt i
sin digitala utveckling. För att lyckas med en
digitaliseringsstrategi är det viktigt att starta
rätt, engagera alla intressenter och utveckla
framtidssäkra lösningar. Vi på forsknings
institutet RISE har den forskningsbas,
mångåriga erfarenhet och det kontaktnät
som krävs för att vägleda och bistå din
kommun i digitaliseringsprocessen.

Vi är även erkänt duktiga på att driva
större forskningsoch innovationsprojekt,
med många olika aktörer, för utveckling av
effektiva lösningar på komplexa utmaningar.
DIGITALISERING – VÅR HEMMAPLAN
Som for sk ningsins titut är vi en
oberoende och neutral partner med
statens uppdrag att förnya industri
och samhälle. Vi har kunskap om
relevanta aktörer och aktiviteter inom
digitaliseringsområdet – nationellt och
internationellt – som en kommun behöver
känna till. Inför en digitaliseringssatsning
är det viktigt att identifiera behov, öka
kunskapen samt dra nytta av vad andra
kommuner och länder redan gjort. RISE
har kunskap inom relevanta områden som
användarinteraktion, dataanalyser, artificiell
intelligens, integritet, cybersäkerhet och
IT-plattformar som bygger på standarder.

VI ERBJUDER:
PARTNERSKAP FÖR HÅLLBAR DIGITALISERING
»» Behovsanalyser utifrån olika perspektiv som användare och verksamhet.
»» Omvärldsbevakning och förmedling av goda exempel och fallstudier.
»» Utvärdering av produkter, lösningar och plattformar.
PROJEKTKONTOR FÖR FORSKNINGS- & INNOVATIONSPROJEKT
»» Vi initierar och samordnar ofta och gärna samverkansprojekt mellan
kommuner, näringsliv och universitet, och stöttar medverkan.
LEDARSTÖD, KOMPETENSUTVECKLING & NÄTVERKANDE
»» Hjälp att utveckla digitaliseringskompetens hos ledare.
»» Workshoppar och föreläsningar om digitaliseringens möjligheter utifrån
”best practice” och senaste forskningsresultat.
»» Hjälp med kontakter och nätverkande i Sverige och internationellt.
	 
TESTBÄDDAR & DEMONSTRATIONSMILJÖER
»» Virtuella och fysiska miljöer för test och verifiering av nya digitala
lösningar med faktiska brukare som testpersoner.
MÅL FÖR ETT GEMENSAMT ARBETE
»» Kvalitetssäkrad strategi och plan för digitalisering vård och omsorg.
»» Bättre upphandlingsunderlag för digitala lösningar.
»» Korsbefruktning av resultat från lyckade projekt i Sverige och utomlands.
»» Snabbare, säkrare och bättre införandeprojekt.

FOKUS EHÄLSA
eHälsa är ett delat fokusområde inom RISE affärs-och innovationsområden Digitalisering
och Hälsa och LifeScience där vi utforskar och utvecklar digitaliseringens applikationsmöjligheter inom vård, omsorg, hälsa och Life Science i stort.
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UPPHANDLA MED FORSKNINGSUNDANTAGET I LOU
Offentlig sektor kan upphandla tjänster från RISE genom att nyttja undantaget
för forsknings- och utvecklingstjänster.

RISE – Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med näringsliv,
akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.
Våra 2300 medarbetare driver och stöder alla typer av värdeskapande innovationsprocesser.
Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och
tjänster. RISE är ett oberoende forskningsinstitut och ägs av svenska staten. www.ri.se

