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Ärendebeskrivning 

Projektet MISTEL startade september 2013 som ett tre-årigt projekt med 

finansiering från VINNOVA och Västerås stad. Projektet avslutas februari 

2017 och MISTEL övergår då till en verksamhet inom Sociala nämndernas 

förvaltning, Västerås stad. 

 

Målet med projektet har varit att skapa en väl fungerande testbädd för 

innovationer som bidrar till fortsatt självständighet och välbefinnande hos 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt för en god 

kommunalt finansierad vård och omsorg. Idag är MISTEL en väl etablerad 

testbädd. Arbetet sker på ett strukturerat och metodiskt sätt som gör att de 

innovatörer som nyttjar MISTELs tjänst får värdefull kunskap för sitt 

fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Projektet har haft 16 företag och organisationer som samarbetspartners vilka 

alla bidragit i utvecklingen av testbädden genom att bland annat medverka i 

arbetsgrupper. 

 

Sedan start har projektet jobbat med reella innovationer parallellt med 

arbetet att bygga upp testbäddens metodik och struktur. Under projektåren 

har MISTEL träffat ett 40-tal innovatörer och genomfört drygt 30 

testbäddsprojekt, mestadels fokusgrupper och tester. Sedan januari 2016 tar 

MISTEL betalt av innovatörer för sina tjänster. Testbäddsprojekten har 

genomförts såväl på särskilt boende och i MISTELs testlägenhet som i 

ordinärt boende. Testbädden har byggt upp ett samarbete med vård- och 

omsorgsverksamheter, som ställer sin verksamhet till testbäddens 

förfogande, samt med privatpersoner som är intresserade av att delta i 

testbäddsprojekt. 

 

För att säkerställa att fokusgrupper och tester genomförs på ett juridiskt 

korrekt sätt har en juridisk vägledning och avtalssamling tagits fram för 

testbädden.  
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MISTEL har under projektåren skapat ett väl utvecklat samarbete med 

innovationsstödjande organisationer i såväl regionen, nationellt som 

internationellt och har blivit en naturlig arena för utveckling av nya lösningar 

inom vård och omsorg. Bland annat medverkar MISTEL i ett nordiskt 

nätverksprojekt finansierat av Nordic Innovation samt i det regionala 

nätverket Välfärd och hälsa. Detta innebär att MISTEL kan lotsa innovatörer 

vidare till relevanta aktörer när det gäller de delar som inte är MISTELs 

uppdrag till exempel finansiering, företagsuppbyggnad och 

internationalisering. 

 

MISTEL kommer att fortsätta utvecklas. Nu pågår utveckling av en metodik 

för att fånga upp verksamheternas behov och förmedla dessa till innovatörer. 

En utlysning, Idéjakten, kommer att lanseras – med målet att inspirera 

innovatörer till att skapa nya innovationer som verksamheterna har behov av. 

      



VINNOVAs utlysning januari 2013 
 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar 
tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande 
forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi 
främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig 
verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera 
långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande 
mötesplatser. 
 
VINNOVA inbjuder offentliga och privata vårdgivare inom hälso- och sjukvården och 
äldreomsorgen att komma in med ansökan inom utlysningen. Projekten bördrivas i 
samverkan med företag och akademi. Sista ansökningsdag är 23 april 2013.    
 
Syftet med utlysningen ”Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg” är att ge 
stöd för att utveckla och etablera testbäddar som ska möjliggöra för innovatörer att utveckla 
testa och införa olika typer av innovationer (produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar) inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Innovatörerna 
kan vara företag, men även idégivare från hälso- och sjukvård, äldreomsorg, akademi m.fl. 
 
VINNOVA avser att finansiera programmet testbäddar inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg med 70 MSEK under perioden 2012-2016. 
Utlysningen genomförs inom ramen för det regeringsuppdrag som VINNOVA har fått för att 
genomföra en satsning att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg 
(regeringsuppdrag N2011/3000/FIN). Uppdraget utförs efter samråd med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Tillväxtverket. 
 
Utlysningen ska bidra till att utveckla testbäddar som ger innovatörer möjlighet att pröva 
sina lösningar genom ett nära samarbete med slutanvändare. Samtidigt ska testbäddarna ge 
möjlighet för innovatörer att tidigt möta en kravställande potentiell kund för att praktiskt 
utveckla och testa sina lösningar. Testbäddarna kommer också att registrera och följa upp 
olika lösningar, för att på så sätt skaffa en överblick kring de lösningar som finns och 
identifiera behov som ännu inte täckts in. Det innebär ett stöd till hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg, där ett utökat samarbete med företag möjliggör utveckling, testning och 
införande av innovativa lösningar i form av teknik och tjänster, organisation eller arbetssätt 
som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheten.  
 
Målet på lång sikt för programmet är att etablera strukturer för att stärka näringslivets 
konkurrenskraft samt höja innovationsförmågan inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. 
 



MISTELs provbetalningsmodell 

 

Priset på MISTELs tjänst baseras på den faktiska kostnaden för att genomföra den aktuella tjänsten. 

Den faktiska kostnaden är beräknad utifrån den tid (i timmar) respektive metod tar i anspråk. MISTEL 

timkostnad beräknas vara drygt 1 300 kronor. 

Beroende på om innovatören är en privatperson eller ett bolag, hur etablerat bolaget är på 

marknaden, hur stort bolaget är samt hur stor omsättning bolaget har, ger MISTEL rabatter utifrån en 

trappstegsmodell med 3 nivåer. 

 

Metod Faktisk 
kostnad 
(kr) 

Pris 
Nivå 1 

Pris 
Nivå 2  

Pris 
Nivå 3 

Fokusgrupp 29 000 7 500 15 000 29 000 

1-dags test 35 000 10 000 18 000 35 000 

Flerdags-
test 

61 000 15 000 30 000 61 000 

 

Kriterier för vilken prisnivå en innovatör betalar: 

Nivå 1: Privatpersoner, enskilda firmor, bolag som saknar kassaflöde, bolag med omsättning < 5 

miljoner kronor 

Nivå 2: Bolag med omsättning 5-25 miljoner kronor 

Nivå 3: Bolag som säljer andra produkter och är etablerade på marknaden, bolag med omsättning > 

25 miljoner kronor 

 



 

  2016 

Anna Kremel 

Actuell AB 

2016-12-15 

Slutrapport: Följeforskning av 

MISTEL, Mötesplats för Innovation 

i Samverkan TEstbädd för 

Livskvalitet 
 

Projektet MISTEL har byggt upp en väl fungerande 

struktur och metod för hur tester kan genomföras. 

Nu när projektet överförs till Västerås stad som en 

del i Sociala nämndernas förvaltning tar staden ett 

betydelsefullt utökat steg i utvecklingen för att 

profilera sig inom området innovationer, vård och 

omsorg och för att underlätta för äldre och personer 

med funktionsnedsättning möjlighet till ett 

självständigt liv.   
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Sammanfattning 

Projektet MISTEL har under åren utvecklats i enlighet med planering. En metodik och 

process har byggts upp som fungerar väl och MISTEL är idag en etablerad testbädd med 

samarbetspartners i hela norden. Kunderna består av innovatörer som har en idé som de 

brinner för och där MISTEL kan stötta dem i utvecklingen från idé till färdig produkt eller 

tjänst.  Även etablerade företagare med innovationer är välkomna. Testbädden använder sig 

av en prissättning som tar hänsyn till innovatörens betalningsförmåga och kan därmed stötta 

även dem som befinner sig tidigt i processen.  

 

Då projektet kan betraktas som framgångsrikt i den bemärkelsen att mål och resultat är 

uppnådda eller på god väg att uppnås inom projekttiden, har ett antal framgångsfaktorer 

utkristalliserats. Dessa består i att det i inledningsskedet av projektet fanns kunskap om 

innovationer och betydelsen av dessa. I övrigt kan framgångsfaktorerna sammanfattas i väl 

fungerande organisation, styrning och arbetssätt. Arbetssättet har inneburit man utgått från ett 

företagarperspektiv, att beslutsvägarna varit korta, att arbetet skett på ett systematiskt sätt, att 

dokumentation varit viktigt och att uppföljning och att utvärdering av projektets olika 

aktiviteter och åtaganden pågått under hela projekttiden.  

 

Samarbetspartnerna är många och kunskapen i projektet och hos projektledarna är hög. Att 

säkerställa att kunskaper och erfarenheter från projekttiden inte går förlorade är en avgörande 

faktor för att testbädden ska fortsätta utvecklas i önskad riktning när projektet under 

kommande år integreras i Västerås stad. Andra viktiga områden att arbeta med är att diskutera 

en långsiktig finansiering av verksamheten och hur staden ska kunna ta till vara innovationer 

som bedöms som intressanta.   
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1. Bakgrund 
När antalet patienter och vårdtagare blir fler och fler samtidigt som förväntningarna på vård 

och omsorg ökar har det blivit betydelsefullt för organisationer inom hälso- och 

sjukvårdssektorn att initiera och stimulera innovationer (Aalto, et al., 2006). Samtidigt har det 

svenska sjukvårdssystemet upplevt en negativ finansiell utveckling tillsammans med 

neddragningar av antal anställda i sektorn vilket ytterligare bidragit till ett ökat behov av 

effektiva metoder i verksamheten (Kollberg, et al., 2006). Med bakgrund av detta har behov 

av innovationer inom vård, omsorg och sjukvård kommit att få en betydande roll för att lösa 

problemen och skapa nya möjligheter till utveckling (Länsisalmi, et al., 2006).  

 

Projektet MISTEL har pågått sedan 2013 i Västerås stad och är nu, under hösten 2016 i 

slutfasen.  Under det kommande året är det tänkt att projektet ska övergå till att bli en del i 

Sociala nämndernas förvaltnings ordinarie verksamhet inom Västerås stad. Bakgrunden till 

projektet är en utlysning från Vinnova och ett regeringsuppdrag från 2011. Uppdraget består 

av en satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen, vilket innebär att 

ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt ska kunna utvecklas och testas i samarbete 

mellan hälso- och sjukvård och företag.  Syftet är ”att stärka innovationsförmågan inom vård 

och omsorg samt näringslivets konkurrenskraft” (vinnova.se).  

 

Det förväntade resultatet av projektet uttrycks enligt följande i projektansökan från 2013: 

”MISTEL ska efter avslutat projekt vara en aktiv och etablerad testbädd med pågående 

utvecklingsprojekt och innovationer som bidrar till självständighet och välbefinnande hos 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning. MISTEL ska ha skapat tydliga 

strukturer och arbetssätt för att möta såväl företags, innovatörers och akademins som 

vårdgivande organisationers idéer och behov för att möta morgondagens utmaningar. Vidare 

ska MISTEL vara en välkänd och attraktiv testbädd som har gott renommé såväl i regionen, 

nationellt och internationellt samt som utmärker sig genom att i alla led involvera 

slutanvändare” (Västerås stad, 2013). 

1.1 Genomförd följeforskning 
Actuell har sedan 2013 uppdraget att följeforska projektet. Under åren 2013 till 2015 har 

sammanlagt fem rapporter och PM lämnats till projektet, vilka sammanfattas i följande tabell.  

 

Tabell 1. Sammanfattning tidigare rapporter  
Datum Titel Frågeställning Tillvägagångssätt 

Juni 2014 MISTEL – En Testbädd 

i uppstartsfasen 

Om innovatörer och verksamheter inom 

vård och omsorg får ut det som de behöver 

av MISTEL 

Djupintervjuer med innovatörer 

och samarbetspartners samt ett 

analysseminarium.  

Dec. 2014 Resultat av intervjuer 

med innovatörer och 

deltagare i testmiljöer 

Hur innovatörer och testmiljöer uppfattar 

kontakten med MISTEL och om de får ut 

det som de förväntar sig av projektet. 

Telefonintervjuer med innovatörer, 

chefer och medarbetare i 

testmiljöer.  

Sept. 2015 Prissättning av 

testbäddar 

Hur värderar andra testbäddar sina tjänster? 

Att undersöka möjliga modeller för 

prissättning utifrån ett leverantörsperspektiv  

Mail korrenspondens med 

representanter för andra Svenska 

testbäddar. Telefonintervjuer.  

Okt.2015 Prissättning av 

tesbäddar, samtal med 

innovatörer 

Att undersöka möjliga 

prissättningsmodeller utifrån ett 

kundperspektiv 

Telefonintervjuer med innovatörer.  

Dec. 2015 Webbenkät till 

samarbetspartners 

Att följa upp mål och resultat i projektet Webbenkät till samarbetspartners.  
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I den senaste rapporten, från december 2015, kunde det konstateras att MISTEL får goda 

omdömen av samarbetspartners
1
. Svaren från enkäten visar att MISTEL redan 2015 har 

kommit långt i sitt arbete med att nå uppsatta mål och resultat. Resultaten av denna visar 

bland annat följande:  

 

 Projektet har skapat en struktur som fungerar väl där idégivare och innovatörer som tar 

kontakt får det stöd som de behöver.  

 Kommunikation och samarbeten fungerar mycket bra i projektet. Väl fungerande 

samarbeten skapar goda förutsättningar till att uppnå målet med förkortad tid från idé 

till innovation.  

 MISTEL var på god väg att skapa en välkänd och attraktiv testbädd för relevanta 

aktörer. 

  MISTEL har främst inriktat sig på att nå idégivare och företagare med innovationer. 

Däremot finns ett arbete kvar att göra när det gäller att skapa ett arbetssätt för 

kunskapsåterförande till ordinarie verksamhet. MISTEL behöver också arbeta mer 

med att möta behov från brukare, patienter, vård och omsorg.  

 Projektledarna arbetar i hög grad med informationsspridning, vilket har gett resultat i 

form av upparbetade kontakter och samarbeten. Informationsspridning är något som 

också bör utföras av samarbetspartners. Särskilt som projektet uppfattas som mycket 

betydelsefullt för dessa grupper.  

 

Utmaningarna för det sista året bestod i att arbeta med arbetssätt och själva affärsmodellen för 

att justera dessa med målet att projektet kan implementeras i ordinarie verksamhet. Dessa 

utmaningar har projektledningen arbetat med under det sista året.  

1.2 Frågeställning  
Det övergripande syftet med följeforskarens uppdrag beskrivs i projektplanen enligt följande: 

”att följa upp om innovatörerna och verksamheterna inom vård och omsorg får ut det de 

behöver av MISTELs testbädd”. Frågeställningen har återkommande uppmärksammats 

genom de rapporter som lämnats till projektet, se ovan. Genom att studera hur arbetet har 

fortskridit kommer frågan att ytterligare belysas i denna slutrapport. Förutsättningar för 

implementering kommer också att diskuteras liksom behov hos innovatören och hur MISTEL 

hanterar dessa.  Frågeställning i föreliggande rapport har handlat om att ta reda på följande:  

 

Vad var det som gjordes och som bidrog till de goda resultaten i projektet MISTEL?  

 

Syftet med rapporten är att synliggöra dessa lärdomar och bidra till lärande. Syftet är också att 

belysa vad som är viktigt i det kommande arbetet med överföringen av projektet till ordinarie 

verksamhet i staden.  

 

                                                 
1 Affärsplan Västmanland, ALMI Företagspartner, Attendo, Bostad AB Mimer, Etablering i Västerås AB, Hallstahammars kommun, 

Hjälpmedelscentrum, Mälardalens högskola, NovaMedTech, PRO Västerås Samorganisation, Robotdalen, SPF Västmanland, SPRF 

Västmanland, Västerås Science Park, Västerås stad SNF och Västerås stad Vård och omsorg.   



5 

 

Den första delen i rapporten sammanfattar hur projektet utvecklats under åren då projektet 

pågått, dvs. 2013-2016 och hur tre innovatörer uppfattar samarbetet med MISTEL. Därefter 

beskrivs vad som kan betecknas som framgångsfaktorer i projektet följt av utmaningar inför 

kommande arbete. Datainsamlingen har bestått av djupintervjuer med projektledningen och 

innovatörer.   

2. Projektets utveckling  
Utvecklingen av projektet har gått enligt den planering som gjordes initialt. MISTEL är idag 

en välkänd och attraktiv aktör när det gäller innovationer i vård och omsorg. I detta kapitel 

beskrivs utvecklingen i projektet, hur verksamheten har formaliserats, samarbeten och värdet 

av projektet.   

2.1 Formaliserad verksamhet 
Hur effektivt en organisation fungerar beror bland annat på dess grad av formalisering där 

formalisering framförallt bidrar till effektivitet i uppbyggnaden av organisationen (Walsh och 

Dewar, 1987). Dessa författare menar att under senare delar av organisationens ”liv” kan 

formalisering tvärt om skapa ineffektivitet och bakåtsträvan då formaliseringen blir hindrande 

(Walsh och Dewar, 1987). MISTEL är nu i en tidig fas i organisationens utveckling som kan 

anses vara en uppbyggnadsfas, liknande det författarna beskriver. Enligt Walsh and Dewar 

(1987) är det då tydligt att effektivitet kan åstadkommas genom de formaliserade metoder och 

processer som skapats, något som projektet också arbetat med. Under projektets gång har 

projektledarna återkommande arbetat med att utforma dokument och mallar för att formalisera 

själva metoden och processerna. Dessa har förfinats och omformats under hela projekttiden 

och resulterat i att det idag finns tydliga dokument för hur arbetet görs, vilka moment som 

ingår, riktlinjer kring sekretess, lagar med mera. Vidare finns det genom arbetsprocessen 

utarbetade erbjudanden till innovatörer där det tydligt framgår vad som ingår i tester och 

fokusgrupper, vad innovatören får tillbaka och vad innovatören förväntas bidra med själv för 

att mötet eller testen ska motsvara förväntningarna. Genom att det finns utarbetade riktlinjer 

kring hur mötet ska genomföras är det tydligt vad som förväntas av varje part och risken för 

ett misslyckande blir mindre. Effektiviteten skapas därför genom formaliseringen av 

verksamheten. I överföringen av MISTEL till ordinarie verksamhet är formaliseringen 

betydelsefull och viktig, men formalisering kan också bli ett hinder och få motsatt effekt på 

effektiviten, enligt ovan beskrivning (Walsh och Dewar, 1987) där formalisering kan skapa 

ineffektivitet och bakåtsträvan.  

2.2 Utvecklade samarbeten 
Samverkan kan beskrivas som en långsiktig, tillfällig samordning för att nå ett gemensamt 

mål. Det gemensamma målet blir ett medel när de deltagande parterna försöker nå sina 

individuella mål (Kopra, et al., 2000). Samarbete stärks om det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan parterna (Axelrod, 1987). För att samarbetet ska kunna utvecklas är den sociala 

strukturen viktig. Samarbetet kan också gynnas av att bilden av det framtida målet förstärks så 

det ”spiller över” i arbetet här och nu. Samarbete kan också bli stabilt om ömsesidiga framtida 

belöningar är tillräckligt betydelsefulla i förhållande till nuet. Det förflutna är därför viktigt 
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för att förstå hur var och en agerat tidigare och kan då ge vägledning för framtida val av 

avhopp eller fortsatt samarbete. Samarbete är baserat på förtroende (Axelrod, 1987). Aspekter 

i en god samverkan är att nyttan för samtliga deltagare är större än själva insatsen att delta, att 

alla upplever samma behov eller problem, att man har en öppen kommunikation och att man 

är villig att dela med sig av erfarenheter och kunskap (Coompanion, 2006).  

 

Ett ord som ofta används i diskussioner om samarbete och samverkan är commitment. 

Commitment kan översättas med engagemang och bundenhet men täcker inte hela begreppet. 

Om ett förtroende kan utvecklas mellan parterna är det en plattform för personlig 

“commitment” genom identifikation. För att samarbetet ska vara aktivt och med engagerade 

deltagare krävs en tilltro till samarbetet. Om detta finns ökar parternas ”commitment” i takt 

med deras investeringar så som tid, arbetsinsatser mm (Kopra, et al., 2000).  

 

I MISTEL finns en hög grad av commitment där en rad samarbeten utvecklats under åren. 

Projektet har samarbetspartners i hela Mälardalen, Sverige och internationellt. Även kunderna 

finns på dessa marknader. MISTEL har deltagit i mässor och konferenser och har under resans 

gång byggt upp kanaler och kontakter inom vård och omsorg samt med en rad organisationer 

som arbetar med frågor kring innovationer inom vård och omsorg när det gäller äldre och 

personer med funktionsnedsättning. MISTEL får återkommande förfrågningar om att 

medverka vid konferenser, möten och seminarier för att berätta om projektet.  

 

En typ av samarbeten består av kontakter med chefer och medarbetare på verksamheter inom 

vård och omsorg. Dessa samarbeten eller kontakter är mycket viktiga för MISTEL eftersom 

projektet återkommande söker miljöer för tester. Projektledarna beskriver att de byggt upp ett 

flöde där de har flera kontaktvägar och miljöer. Under tiden som projektet har byggts upp har 

projektledarna lärt sig att utforma förfrågningar för att attrahera nya testmiljöer. Ett förtroende 

har byggts upp under resans gång, commitment.  

 

Samarbeten sker också med andra testbäddar. Det finns ett 20-tal testbäddar i Sverige inom 

området vård och omsorg och alla har de lite olika inriktningar på sin verksamhet, olika typer 

av huvudmän etcetera. Samarbeten omfattar då utbyte av erfarenhet och diskussioner kring 

gemensamma frågor och angelägenheter. Det kan exempelvis handla om prissättning eller 

olika innovationer.   

 

Ett exempel på skapande av social kultur är samarbeten i projektarbetsgrupperna. 

Projektarbetsgrupperna har haft stor betydelse för utvecklingen av projektet och då framförallt 

i uppbyggnadsfasen. Samarbeten med deltagare i projektarbetsgrupperna fortsätter även om 

arbetsgrupperna i slutfasen av projektet inte har några specifika frågor att hantera. Den sociala 

kulturen som projektledarna skapat i gemenskapen mellan deltagarna har haft stor betydelse 

för utvecklingen av projektet. Även här kan man prata om hög grad av commitment.  

  

Andra kontakter som MISTEL har är med privatpersoner som är intresserade av projektet. De 

utgör en form av nätverk där MISTEL informerar om tester som planeras och där de som är 

intresserade då kan anmäla att de vill delta i ett test eller fokusgrupp. En inspirationsdag har 
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genomförts för att fortsätta bygga nätverket, vilket är ytterligare ett exempel på den sociala 

kultur som skapats.  

2.3 Värdeskapande   
En tjänst eller produkt kan beskrivas utifrån hur utomstående (kunder eller samarbetspartners) 

uppfattar värdet med tjänsten eller produkten (Lepak, Smith and Taylor, 2007). Ett högt värde 

uppfattas som något positivt medan ett lägre värde uppfattas som negativt. Utifrån det 

upplevda värdet kan ett pris sättas som motsvarar detta värde. Ett högt värde på en produkt 

eller tjänst innebär därmed att ett högre pris kan begäras.  

 

De innovatörer som tar kontakt med projektet upplever att MISTEL levererar ett högt värde.  

De upplever att det är mycket värdefullt att kontakta MISTEL oavsett graden av kontakt. 

Enbart ett samtal med projektledningen uppfattas som betydelsefullt. Innovatörerna uppger att 

de är nöjda med projektledarnas kunskap, bemötande och engagemang. För innovatörerna 

som testar och genomför fokusgrupper uppfattas MISTEL som betydelsefullt och MISTEL får 

återkommande respons från nöjda innovatörer.  

2.3.1 Värdeskapande aktiviteter 

MISTEL har arbetat fram flera aktiviteter som generarar värde. Bland dessa kan nämnas 

samtal med projektledningen, rapporter från fokusgruppsmöten och rapporter från 

genomförda tester. Som exempel på det värde som MISTEL levererar i ett möte är att 

innovatören får viktiga synpunkter och kommentarer som de har användning för i sin process. 

Innovatörerna får förslag på hur de ska gå vidare, vad de bör tänka på och vilka kontakter som 

de kan ta i den fortsatta utvecklingen.  

 

När ett fokusgruppsmöte är genomfört får innovatören en rapport med anteckningar från 

mötet. Detta dokument är användbart för innovatören och ger denne en form av intyg och 

omdöme om innovationen. Fokusgruppernas sammansättning består vanligtvis av en rad 

kompetenta personer som satts samman utifrån önskemål från innovatören men också utifrån 

tidigare erfarenheter som genererats under projektets gång. Det är vanligt att innovatörerna 

blir imponerade av sammansättningen i gruppen och att dessa personer har möjlighet att 

avsätta tid för att delta och diskutera innovationen. För projektets del kan det vara en 

utmaning att sätta samman rätt personer. MISTEL använder sina kontaktvägar och den 

samlande gruppen består ofta av deltagare som tidigare inte deltagit i en, av projektet, 

genomförd fokusgrupp. Från projektets sida är det värdefullt att deltagarna byts ut och inte 

blir en sorts ”expertpanel”.  Målet med sammansättningen av fokusgruppen är att personerna 

ska bestå av ”vem som helst” som passar in i den specifika profilen som söks.  

2.3.2 Uppbyggd kunskap om vårdmiljöer 

En annan typ av värde som skapats i projektet är kunskap om olika kulturer och vårdmiljöer. 

Det kan många gånger innebära en form av kulturkrock när en tekniker som utvecklat en 

innovation ska genomföra ett test inom vården och möter vårdtagaren. Då kan MISTEL bistå 

med information och know-how till innovatören så mötet blir positivt för båda parter.  
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2.3.3 Att ta betalt  

Det kan många gånger innebära en svårighet att börja ta betalt för tjänsterna som erbjuds. I 

uppbyggnadsfasen har det inte kostat något att använda sig av de tjänster som MISTEL 

erbjuder. Oavsett om det har handlat om en fokusgrupp eller större test så har det varit 

kostnadsfritt för innovatören. Anledningen till att det varit gratis har varit att projektet 

befunnit sig i uppstartsfasen och därför inte kunnat erbjuda en färdig metodik och process. 

Genom att innovatörer använt sig av MISTEL har projektet lärt sig under resans gång och 

metoder och processer har förfinats under tiden och då det värde som diskuterats ovan har 

utarbetats har det också inneburit att det finns ett utrymme för att ta betalt. I dagsläget har 

projektet en väl fungerande metodik som ger ett värde till kunden och där det finns utrymme 

för att ta betalt. Därför har MISTEL tagit fram en prissättningsmodell. Prissättningen följer en 

modell där olika priser sätts beroende på om innovationen initierats av en etablerad företagare 

eller om innovatören är i uppstartsfasen och därmed inte har några intäkter som genererats av 

den aktuella innovationen eller av andra inkomstkällor. Det finns fortfarande behov av att 

arbeta med metodiken och värdeskapande och det är en utveckling som fortsätter och 

återkommande kommer att fortsätta. Att utveckla prissättningen är ett arbete som återkommer 

under hela tiden som MISTEL utvecklas i olika omfattning.  

2.4 Marknadsföringskanaler och kommunikation 
Med marknadsföringskanaler menas de sätt som testbädden använder för att nå ut till kunder, 

leverantörer och samarbetspartners. I MISTELs fall har projektet byggt upp en rad olika 

kanaler för att kommunicera med dessa grupper. Det kan vara via mässor, konferenser och 

genom olika typer av samarbeten, exempelvis genom ALMI eller Robotdalen. Många 

innovatörer hittar också MISTEL genom sökningar på Internet och hemsidan 

www.mistelinnovation.se.  

 

MISTELs kunder finns i hela Sverige och i andra europeiska länder. MISTEL har varit öppen 

för alla som vill testa och det har egentligen inte funnits någon begränsning annat än att 

testbädden har möjlighet att hantera antalet förfrågningar. Eftersom projektet befunnit sig i 

uppbyggnadsfasen har testbädden marknadsförts i begränsad utsträckning. I framtiden 

behöver MISTEL däremot beräkna kapacitet och utnyttjandegrad för att få en 

tillfredsställande nivå på inflöde av kunder som matchar resurserna.  

 

3. Behovet av innovationer 
Innovationer kan anta ett antal olika former. De kan vara radikala, kompetenshöjande, 

processer eller produkter, arkitektur eller komponenter (Schilling 2013). Trots detta, vad som 

är grundläggande för alla dessa former är att de alla härstammar från idéer (Van de Ven 

1986). Det är därför viktigt att komma ihåg att innovationer bygger på att det finns ett 

problem som behöver lösas. Det är själva utgångspunkten för en innovation. Innovatörer som 

tar kontakt med testbädden har därför sin utgångspunkt i att de vill lösa ett problem. Ett 

problem som innovatörerna tror att flera än de själva är intresserade av att få åtgärdat.  

http://www.mistelinnovation.se/
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3.1 Resultat av intervjuer med innovatörer 
För att beskriva MISTELs arbete och ge exempel på vilka som är kunder presenteras tre 

möten/samarbeten. Två av dessa har genomfört tester och fokusgrupper medan en tredje 

hittills haft ett inledande samtal. De tre innovatörerna som presenteras nedan har alla varit i 

kontakt med MISTEL under det senaste året, dvs. under en tid då projektet haft en fungerande 

struktur och metod.  

3.1.1 Carin 

Carin arbetar med att ta fram en första prototyp till sin innovation. Hon har tagit kontakt med 

en möjlig leverantör där hon tror sig kunna få ett material till den prototyp som hon vill skapa. 

Steget vidare till att testa produkten är i nuläget långt. Hon har inte funderat på eventuella 

tjänster som hon skulle utnyttja i MISTEL än. Arbetet handlar fortfarande om att ta fram och 

utveckla produkten. All utveckling och kontaktskapande som krävs för att komma vidare med 

produkten gör Carin på sin fritid. Hon arbetar heltid inom vården för att försörja sig. Sin idé 

fick hon genom sitt arbete. Hon har burit med sig sin idé under flera år. Hon har fortfarande 

en hel del ställningstaganden att göra för att utveckla sin produkt till ett läge där det blir 

aktuellt att testa den. Först då blir det aktuellt att ta kontakt med MISTEL igen och ha ett 

andra samtal.  

3.1.2 Lars 

Lars arbetar som konsult och kan styra sin vardag i relativt stor omfattning för att passa in i 

arbetet med innovationen. Sin idé fick han genom sin far som var sjuk under en lång tid och 

där Lars själv bodde långt ifrån sin far och inte kunde besöka honom så ofta som han hade 

velat. Lars har arbetat med sin innovation i flera år. Han har testat den i en liten omfattning 

innan han fick kontakt med MISTEL. Lars har byggt upp ett team kring innovationen 

bestående av utvecklare av mjukvara och kapitalförsörjning. Han har en budget och en 

affärsplan med mål som han arbetar mot systematiskt. Genom MISTEL har Lars genomfört 

en fokusgrupp och är nu i en fas där innovationen testas hos brukare. Lars och hans 

samarbetspartners uttrycker att samarbetet med MISTEL varit oerhört värdefullt för dem och 

genom fokusgruppen har de fått nya idéer om hur de skulle vidareutveckla innovationen och 

att identifiera kunden. Kontakten med MISTEL, fokusgruppen och testerna hos brukare har 

lett dem att tänka om kring produkten och rikta in sig till en annan målgrupp. De har sedan 

genomfört en längre test på ett boende. Innovationen har uppfattats som mycket intressant och 

de har finslipat på mjukvaran och gränssnittet för att utveckla användarperspektivet. De 

upplever att de står inför en försäljning. Lars arbetar på flera plan för att hitta kanaler för 

försäljning. Han upplever att det är svårt att komma över tröskeln med en första försäljning.   

3.1.3 Jonny 

Jonny som är från Norge, fick kontakt med MISTEL genom ett nordiskt samarbete kring 

innovationer. Han var intresserad att etablera sin idé på den svenska marknaden. I Norge har 

innovationen fått stort genomslag bland annat genom att norsk tv plockat upp idén och gjort 

ett reportage i nyhetssändningen. Flera kommuner i Norge har köpt in innovationen och Jonny 

har kunnat anställa personal för att hantera service, försäljning mm. Jonny vill nu få kontakt 

med det svenska vårdsystemet och kommuner. Han vill också utveckla sin idé att passa den 

svenska marknaden. Jonny har förhoppningar om att genom att genomföra tester kan hans 
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innovation uppmärksammas av kommunen och också kunna säljas genom de kanalerna. 

Genom MISTEL har han genomfört en fokusgrupp och tester. Testerna har skett både hos 

enskilda personer i deras hem och också på ett boende. Jonny är mycket nöjd med kontakten 

med MISTEL, fokusgruppen och testerna. Han tar med många lärdomar som han kan använda 

för att vidareutveckla innovationen och också om hur det svenska systemet fungerar kring 

vård och omsorg. Innovationen har uppfattats som mycket intressant, väl utvecklad, ger 

livskvalitet för dem som använder den och kan sänka kostnader i ett längre perspektiv för 

vårdgivaren men det är ett problem att ta nästa steg från test till inköp. Han uppfattar att det 

steget är långt i Sverige.  

3.2 Exempel på vad innovatörerna vill få ut av kontakten 
Som framgår av beskrivningar av processerna ovan finns det flera motiv för innovatören att ta 

kontakt med MISTEL. Det mest vanligt förekommande är ett genuint intresse från 

innovatören att testa sin idé, genomföra en fokusgrupp och få någon form av utlåtande från 

målgrupper om att idén har bärighet och få förslag för vidareutveckling och/eller anpassning.  

Ett annat förekommande motiv för innovatörerna att ta kontakt och testa är att innovatören 

vill skapa kanaler för försäljning. Innovatörerna har ett intryck av att MISTEL är en form av 

ambassadör för staden och att detta kan bidra till att kontakter etableras som leder till 

försäljning. Detta motiv kan delvis vara dolt, men genom ett första samtal kan personalen på 

MISTEL informera om tjänsterna som de erbjuder och klargöra projektets roll.  

 

MISTEL har en viktig funktion att hantera dessa (och möjliga andra) motiv och att skapa 

mervärde för staden. Det kan ofta vara en balansgång att hantera många förfrågningar från 

innovatörer och styrgruppen fungerar då som ett stöd där beslut kan fattas gemensamt. Det 

kan ibland krävas att MISTEL tackar nej till en innovatör som vill testa där motivet är oklart 

och produkten eller tjänsten kanske redan testats på annat håll. Det kan också finnas andra 

motiv för att säga nej.  

 

Under tiden som projektet vuxit fram har projektledningen blivit stärkta i sina roller och kan 

ställa krav på innovatörer. Det finns också en medvetenhet om att personer i vård och omsorg 

är sköra och inte bör utsättas för eventuella risker. MISTEL kan då ställa krav på innovatören 

att göra en inledande test först i en mindre skala på friska personer, vänner och familj innan 

MISTEL anlitas. Innovatörer kanske också har stora ambitioner och vill involvera en stor 

grupp i ett test. Då är MISTEL:s roll att bedöma utkomsten av testet i förhållande till 

arbetsinsatser och antal personer som behöver involveras.  

3.3 Behovsstyrda innovationer 
Inledningsvis har projektet hanterat innovationer som initierats utifrån, dvs. från enskilda 

innovatörer och företag. Enligt målen som styr verksamheten i MISTEL bör projektet också 

arbeta med behovsstyrda innovationer, något som hittills fått liten uppmärksamhet. Det är ett 

område som hittills inte haft så stort fokus i projektet. Därför kommer MISTEL att under den 

kommande sista tiden i projektet styra arbetet till att skapa en struktur kring behovsstyrda 

innovationer. Att arbeta med behovsstyrda innovationer kräver en annan metodik än den som 

projektet hittills arbetat efter. Det ställer också andra krav på projektet som exempelvis att 
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vara mycket tydlig i informationen till innovatörerna med vad det innebär att delta i en 

utlysning kring behovsstyrda innovationer. MISTEL måste också avsätta tid för att inventera 

behov och att kommunicera dessa genom exempelvis annonskampanjer eller liknande.  

 

Precis som vid innovationer som initierats av innovatören kan MISTEL inte lämna några 

garantier för exempelvis inköp av den aktuella produkten eller tjänsten. Samtidigt kan det 

vara så att den lösning som presenteras är något som verkligen efterfrågas. Det kan då finnas 

ett behov av att göra en upphandling där den aktuella idén kan upphandlas i konkurrens med 

andra idéer. Det finns tre spår som kan komma i fråga beroende på hur, var och av vem 

innovationen ska användas. Dessa är upphandling, förskrivning eller försäljning till 

privatperson på en konsumentmarknad. Tillsammans med strategeri staden har MISTEL valt 

ut ett fokusområde där en utlysning kommer att ske. Det blir ett första steg i att arbeta med 

behovsstyrda innovationer.   

 

Ett steg i riktning mot att stötta innovatörer i kontakter med kommunen är att informera om 

upphandlingar. Därför har projektet bjudit in till ett seminarium där innovatörer inbjuds att 

delta för att lära sig mer kring upphandlingar och förutsättningar för förskrivning. 

3.4 Synpunkter från testmiljöer 
Fokusgrupper och tester i vårdmiljö är aktiviteter som projektet erbjuder. Vid dessa tillfällen 

deltar vårdpersonal för att uttala sig om innovationen genom att de hanterar testet eller att de 

deltar i en enskild aktivitetet där deras synpunkter eftersöks. I tidigare rapporter lämnade till 

projektet har ett antal personer intervjuats utifrån sin roll som ”expert” i en sådan 

fokusgruppaktivitet och test. Resultaten av dessa intervjuer visar att respondenterna upplevde 

fokusgruppaktiviteten och testet som seriöst och professionellt utfört utifrån MISTELs sida. 

Vårdpersonalen upplevde att de kunde bidra med sitt ”tänk” till innovatörerna och att de 

kunde utbyta idéer med innovatören. Personalen upplevde att de genom att delta i 

testet/workshopen själva fick en positiv känsla av vad de kan i sin yrkesroll och de kände sig 

stärkta i sin yrkesroll.  Alla uppgav att de skulle vilja delta i något annat test vid ett annat 

tillfälle.  Det som var viktigt var att idén eller produkten som testas måste vara ”rätt”. Detta 

eftersom det krävs ett engagemang från personalen för idén eller produkten när de genomför 

testet. Att information om testet förmedlas direkt från MISTEL eller innovatören till de som 

berörs vid testet var en viktig synpunkt. Detta eftersom information kan förloras om flera 

personer hanterar informations i någon form av mellanled.  

4. Framgångsfaktorer 
Projektet har utvecklats på ett mycket bra sätt sedan starten 2013 och MISTEL kan nu anses 

vara en etablerad aktör på marknaden. Metoder och processer har förfinats under resans gång 

och fungerar väl, likaså har erfarenheter och kunskap byggts upp och goda kontakter har 

skapats. Utifrån att projektet kan anses som väl genomfört är det därför betydelsefullt att 

undersöka vilka framgångsfaktorer som varit avgörande för utvecklingen.  
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En viktig framgångsfaktor har varit att det redan inledningsvis fanns kunskap om innovationer 

inom vård och omsorg. Detta genom att staden arbetat med frågorna under ett antal år. Det 

fanns också personer som var stöttande till projektet inledningsvis och som kunnat fungera 

som bollplank under genomförandet. Utöver den inledande kunskapen kan 

framgångsfaktorerna sammanfattas i organisation, styrning och arbetssätt.  

4.1 Inledande kunskap 
Välfärdsteknologi har traditionellt varit ett område där Västerås stad har utmärkt sig och 

sedan 2007 har man inom staden arbetat med området innovationer och vård och omsorg. 

Arbetet initierades av tidigare anställda i staden och projektet MISTEL arbetades fram utifrån 

dessa erfarenheter. Det fanns tidigt en medvetenhet om behovet av att stötta innovatörer att 

hitta miljöer för att utföra tester. Tester som kan leda till nya lösningar och förbättringar inom 

området välfärdsteknologi.  

 

Genom den inledande kunskap som fanns har projektet fått en god start. Det har också varit 

betydelsefullt för projektledarna att kunna bolla olika typer av frågor med de personer som 

arbetade med frågorna innan projektet startade. Den inledande kunskapen har därför i hög 

grad påverkat projektets start och goda utveckling.  

4.2 Organisation och styrning  
Hur verksamheten styrs och organiseras får sällan någon större uppmärksamhet i utvecklings-

arbete men erfarenheterna visar att det i många fall är avgörande för resultatet. Det finns en 

rad olika nivåer och funktioner som bör behandlas i sådant sammanhang. Bland dessa kan 

följande aktörer eller roller identifieras: finansiärer, projektägare, styrgrupp, projektledning 

och deltagare i projekt (Brulin och Svensson, 2011). I MISTEL finns funktionerna 

projektägare, styrgrupp, projektledare och projektarbetsgrupper. Dessa behandlas nedan.  

4.2.1 Projektägare 

Erfarenheter visar ofta att det brister i hur projektägarrollen ska uppfattas och utföras (Brulin 

och Svensson, 2011). En aktiv projektägare bör ta ansvar för att projektet drivs vidare ifall det 

uppstår svårigheter under projektets gång. I rollen ligger också att vara mottagare av resultat 

både under själva processen och när projektet väl är avslutat. Viktiga frågor att engagera sig i 

är budget, ansvarsfördelning mm vilka normalt läggs fast i projektets förberedelse- och 

inledningsfas.  

 

Projektägaren för MISTEL är Äldrenämnden i Västerås stad som också varit central för ett 

lyckosamt genomförande av projektet. Projektägaren är sammankallande för styrgruppen och 

i hög grad mottagare av resultat som framkommer, både positiva och negativa. Projektägaren 

är ytterst ansvarig för projektets arbete och har varit aktiv i kommunikationen och stödet till 

projektledaren. Kommunikationen dem emellan fungerar mycket bra och det är tydligt att 

Västerås stad tagit det övergripande ansvaret i projektet.  

4.2.2 Styrgrupp 

Även om projektägaren är viktig för framgång bör denne inte ligga nära de operativa frågorna. 

Det behov som projektledningen kan ha av stöd i sitt operativa arbete kan i stället lämnas av 
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en styrgrupp där viktiga intressenter medverkar. Styrgruppen kan fatta beslut i strategiska 

frågor men också fungera som mellanhand med information och annat underlag till 

projektägare och finansiärer. En erfarenhet av utvecklingsprojekt är att styrgruppen, om den 

överhuvudtaget inrättas, har ett svagt mandat och därför sällan fullgör sitt uppdrag. Om det 

finns flera viktiga intressenter ökar betydelsen av en stark styrgrupp. (Brulin och Svensson, 

2011).  

 

Styrgruppens ansvar i MISTEL är av övergripande karaktär. Det innebär exempelvis att 

medlemmarna bör hålla sig informerade och uppdaterade om projektet, omvärlden och att 

aktivt stödja projektledarna. Styrgruppens uppgifter är därmed inte lika konkreta som 

uppgifterna för projektledaren. Därmed inte sagt att deras ansvar är mindre. Genom det 

övergripande ansvar som styrgruppen har är det indirekt styrgruppens ansvar att arbetet 

genomförs och fungerar väl. En annan viktig faktor har varit att deltagarna i styrgruppen varit 

mycket engagerade i projektet. Det har också varit en fördel att direktören för Sociala 

nämndernas förvaltning varit en av deltagarna. Det har bland annat inneburit en kort väg till 

politiken.   

4.2.3 Projektledning   

Projektledningen är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten i projektet. I 

förhållande till projektägare och styrgrupper får projektledningen i praktiken ofta ett stort 

inflytande genom att den alltid är på plats och har full insyn i projektarbetet. Risken med 

starka projektledare är att de i alltför hög grad fokuserar på de kortsiktiga resultaten för vilka 

de är dagligen ansvariga. Det kan gå på tvärs med önskemål om en mer långsiktig syn på 

verksamhetens resultat. Ett annat skäl till att denna situation uppstår är att projektledaren kan 

lämnas i sticket av passiva projektägare och styrgrupper inför viktiga beslut. Det är en relativt 

vanlig situation i långvariga projekt att projektledarna byts ut vilket medför turbulens i 

projekten. Projektledaren är en nyckelperson som lämnar ett stort tomrum efter sig och som 

det kan ta tid att fylla. För att skapa en bättre balans och en mindre sårbarhet i projekten är det 

därför betydelsefullt med en stark projektägare och styrgrupp, vilket diskuterats ovan. 

 

Det operativa arbetet i testbädden vilar idag till stor del, på projektledarna som är ytterst 

ansvariga och som också tar ett aktivt ansvarar för en rad områden i enlighet med 

uppdragsbeskrivning. Arbetsuppgifterna omfattar direkta och indirekta ansvarsområden, så 

som möte med innovatörer, delta i mässor och seminarier, budgetansvar, planera, leda, 

fördela, följa upp arbetet, projektdokumentation och se till att uppsatta mål nås. 

Projektledarnas ansvar är att hantera alla typer av ärenden som berör testbädden. Det är en 

styrka att det funnits två projektledare som båda har kunnat arbeta heltid med projektet. De 

har kunnat lägga hela sitt fokus på projektet. Erfarenheter från tidigare projekt har bidragit till 

att två personer anställdes på heltid för att tillsammans arbeta i projektet, något som också 

visades sig ge ett gott resultat.  

 

Projektledarna har i hög grad bidragit till den positiva stämning och engagemang som finns i 

projektet. Både samarbetspartners och innovatörer upplever att det är roligt att delta i 
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projektet. Det finns en god stämning som smittar av sig. Den positiva stämningen innebär 

också att samarbetspartners och innovatörer vill fortsätta att arbeta med projektet.  

4.2.4 Projektarbetsgrupp 

Inledningsvis i projektet bildades projektarbetsgrupper bestående av personer med kunskap, 

erfarenhet och intresse i olika frågor. Genom att en stor del av arbetet initialt skedde i dessa 

grupper kunde projektledarna samordna och hantera en stor mängd områden samtidigt, något 

som de inte skulle ha hunnit göra om de själva skulle arbeta med alla frågor. Genom 

samarbetet effektiviserades arbetet i uppstarten och projektet fick en snabb start. Samarbeten i 

grupperna bidrog också till gemenskap kring frågorna och projektet.  

 

Genom att projektarbetsgrupperna arbetat med olika typer av frågor har kunskap kunnat föras 

över från projektarbetsgrupperna till projektledarna. Projektledarna har varit aktiva mottagare 

av denna kunskap och de har sedan realiserat kunskapen direkt i projektet och på så sätt fört 

arbetet vidare. Under det senaste ett och ett halvt åren har projektarbetsgrupperna spelat ut sin 

roll. Det har inte funnits behov av deras gemensamma arbete. Däremot har projektledarna 

återkommande kontakt med personer i grupperna om de behöver diskutera specifika frågor 

eftersom dessa grupper har en expertiskompetens i olika frågor.  

4.3 Metod och arbetssätt  
Metod beskriver, på ett praktiskt plan, de tillvägagångssätt som vi använder när vi ska samla 

in, bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir kunskap (Andersen, 1998). 

Utgångspunkten är det problem som definierats och som vi står inför att lösa. För att beskriva 

den metod och arbetssätt som använts i MISTEL kan den sammanfattas med systematisk, 

dokumenterande och uppföljning/utvärdering. Själva utgångspunkten i genomförandet 

beskrivs med ett företagarperspektiv där en affärsmodell använts för att analysera den interna 

verksamheten och där korta beslutsvägar har bidragit till den snabba utvecklingen.  

4.3.1 Angreppssätt ur ett företagarperspektiv 

Det som också varit utmärkande i MISTELs arbete är att projektet antagit en 

utvecklingsstrategi som kan sägas utgår från ett företagarperspektiv. Inledningsvis i 

projektstarten gjordes en analys av verksamheten utifrån affärsmodellen Canvas (Osterwalder 

and Pigneur, 2010) som sedan låg till grund för definitionen av nyckelaktiviteter och 

kärnkompetenser. Även om projektledarna inte fortsatt arbeta aktivt med Canvas som modell 

så har modellen ändå gett insikter som exempelvis om kunder, marknader och 

kommunikationskanaler. Att representant från ALMI Företagspartner funnits med i 

styrgruppen har varit en styrka. Dels har kunskaper om innovationsprocessen och 

kommersialisering kunnat föras in i projektet men det har också inneburit att 

företagarperspektivet införts vilket har påverkat verksamhetsutvecklingen i projektet.  

4.3.2 Korta beslutsvägar 

En annan betydande faktor för utvecklingen har också varit att genom att projektet arbetat 

utåtriktat i vad som kan betraktas som en företagskontext med behov av snabba beslut har 

projektet kunnat utvecklas i snabb takt. Beslut har kunnat fattas av projektledarna och/eller i 
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styrgruppen direkt. De korta beslutsvägarna har därför bidragit till att snabba på processen 

med att bygga upp och genomföra projektet.  

4.3.3 Systematiskt  

Projektet har sedan starten arbetat på ett systematiskt sätt. Genom att innovatörer har tagit 

kontakt och testat har projektet kunna skapa en väl fungerande struktur med utvecklade 

metoder och tillvägagångssätt. Innovatörerna har på detta sätt i hög grad bidragit till att 

projektet utvecklats och kunnat formeras. Olika utvecklingsområden har definierats, 

undersökts, och följts upp. Som exempel kan nämnas projektarbetsgruppernas arbete där de 

ansvarat för olika frågor och områden och sedan återfört kunskapen till projektledarna.   

 

Metoder och processer har skapats under resans gång i projektet och projektet har 

återkommande arbetat systematiskt med att utveckla och förfina olika områden och sedan 

vartefter adderat nya områden. Som exempel kan nämnas att hantera sekretess vid tester.  

 

En annan del i systematiken handlar om att projektet arbetat fram tydliga erbjudanden till 

kunderna. Det är tydligt vad innovatören får och vad denne förväntas leverera tillbaka till 

MISTEL. Exempelvis vid en fokusgrupp finns tydliga riktlinjer för alla inblandade parter, 

som exempelvis vad innovatören ska leverera för att mötet ska blir framgångsrikt och 

innovatören ska få ut så mycket som möjligt av mötet. Genom att det finns utarbetade 

riktlinjer kring hur mötet ska genomföras är det tydligt vad som förväntas av varje part och 

risken för ett misslyckande blir också mindre.  

4.3.4 Dokumenterande 

Projektet har återkommande arbetat med att dokumentera processer och metoder. Det finns 

idag ett antal dokument som beskriver hur arbetet genomförs och följs upp med check-listor 

mm för genomförande. Genom att dokumentationen är väl genomförd underlättas övertagande 

vid implementeringen. Det är också ett hjälpmedel för projektledarna att stämma av med 

check-listor för att olika moment inte ska glömmas bort eller ignoreras. Dokumentationen 

bidrar och underlättar arbetet med att hålla en hög och jämn nivå på tjänster som erbjuds samt 

att samarbetspartners och kunder behandlas på ett likartat sätt.  

4.3.5 Uppföljning och utvärdering 

Genom att återkommande arbeta med uppföljning och utvärdering av genomförda moment 

säkras kvaliteten i projektet. Uppföljningar och utvärderingar görs gentemot innovatörer och 

samarbetspartners för att ta reda på hur de uppfattar MISTEL och vad som kan förbättras. 

Projektet har sedan starten återkommande arbetat med uppföljning och utvärdering av 

genomförda aktiviteter, något som visat sig vara värdefullt för återförande av kunskap.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att projektets framgångar beror på en kombination av 

styrning och organisation samt det arbetssätt som projektet anammat med dokumentation 

kring processer och metoder, återkoppling, utvärdering och korta beslutsvägar. Det 

kommande arbetet handlar om att överföra alla dessa erfarenheter och kunskap till Västerås 

stad när projektet nu ska övergå till en verksamhet inom sociala nämndernas förvaltning.  
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5. Överföring och fortsatt arbete 
För att övergången från projekt till den ordinarie verksamheten ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt är det särskilt viktigt att kunskapsåterföringen beaktas och säkerställs. 

Ett annat viktigt arbete är att fortsätta på den inslagna vägen att hitta lösningar för hur staden 

genom MISTEL ska få tillgång till de innovationer som bedöms som intressanta och som kan 

skapa mervärde för äldre och funktionsnedsatta och samtidigt sänker kostnader för vård och 

omsorg. Det kan ses som en service från staden att erbjuda testmiljöer för innovationer i vård 

och omsorg men det handlar också om att Västerås stad ska få tillbaka något av de resurser 

som satsats i uppbyggnaden av MISTEL. Andra viktiga områden i det fortsatta arbetet är hitta 

testmiljöer och att säkerställa den långsiktiga finansieringen.   

5.1 Behov av kunskapsåterföring  
Kunskapsåterföring har varit viktigt under hela processen med uppbyggnaden av projektet och 

fortsätter att vara viktigt nu då projektet ska bli en del i Västerås stads ordinarie verksamhet. 

Som beskrivits ovan, har dokumentation av verksamheten pågått under hela projekttiden och 

det finns idag tydliga dokument, checklistor och liknande som beskriver metoder och 

processer. Förutsättningarna för implementeringen i ordinarie verksamet är därför goda. Det 

finns dokument som beskriver verksamheten och det arbete som görs.  

 

Ett dilemma kan dock vara att det finns mycket kunskap som bygger på erfarenhet och det 

kan vara svårt att formalisera och dokumentera den typen av kunskap. Det kan till exempel 

handla om erfarenheter av olika testmiljöer eller kontakter. För att bevara dessa erfarenheter 

är det viktigt att de förs över från person till person. Det är nästintill omöjligt att dels skriva 

ner och också att läsa in denna typ av kunskap. Även om mycket finns nedskrivet finns det 

därför kunskap som endast projektledarna har och som kan gå förlorad om det inte finns 

någon som tar över om att de slutar.  

 

En annan kunskap som byggts upp är kunskap om innovatörers behov, själva 

innovationsprocessen och också om faktorer i omvärlden. Projektledarna arbetar 

återkommande med att förmedla denna kunskap till staden och har hittat kanaler via stadens 

strateger. En annan arena för kunskapsåterföring är möten med styrgruppen där en del av 

kunskapsåterföringen sker. Att säkerställa denna kunskapsöverföring är också betydelsefullt 

för staden. Här finns information som om den tas emot och utnyttjas kan innebära 

utvecklingsmöjligheter för staden. Det kan handla om ny teknik, samarbeten eller utnyttjande 

av resurser.  

5.2 Behov av långsiktig finansiering och nya testmiljöer 
För att projektet ska fortleva som en del i Västerås stad behövs en långsiktig finansiering. 

Som nämnts tidigare finns det en utarbetad modell för att ta betalt för de tjänster som erbjuds 

men för att kunna fortsätta erbjuda innovatörer i tidiga skeenden MISTELs tjänster behöver 

Västerås stad stötta. Det återstår för Västerås stad att diskutera vad som ska vara finansierat 

genom skattemedel och vad ska vara finansierat genom intäkter och hitta en lösning för detta. 

Det kan också vara intressant med en lösning där flera kommuner i länet deltar och 

delfinansierar verksamheten.  
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MISTEL bidrar till att stärka självkänslan hos personal inom vård och omsorg eftersom 

vårdpersonalen görs medvetna om den egna rollen och kunskaperna i mötet med innovatören. 

Vårdpersonalen känner att de är betydelsefulla för innovatören och för utvecklingen av 

innovationen. Detta är viktigt att ta med i det kommande arbetet och också inför behovet av 

nya testmiljöer. I projektet finns det ett återkommande behov av att hitta nya testmiljöer. 

Vetskapen om att vårdpersonalen blir stärkt i sin yrkesroll kan ge incitament för nya 

testmiljöer och fler kommuner att vara intresserade av att delta i tester.  

5.3 Behov av spridning av intressanta innovationer 
I dagsläget har MISTEL ingen skyldighet eller åtagande att i någon form bistå vid en 

implementering av en innovation och innovatören får därmed själv ta de kontakter som krävs 

och använda de kanaler som finns för att kunna sälja produkten eller tjänsten. Här är 

MISTELs roll tydlig och det är innovatören själv som arbetar med kommersialiseringsfasen. 

Samtidigt finns det ett behov av att intressanta innovationer ska komma till nytta i 

verksamheter och till enskilda vårdtagare som har behov av dessa. Innovationer som om de 

implementeras kan spara pengar till verksamheter och bidra till ökad frihet hos individen. Det 

är också en del i målet med projektet.  

 

Att ta tillvara dessa innovationer och hitta lösningar för hur staden kan tillgodogöra sig dessa 

är en utmaning i kommande arbete. Här blir därför det påbörjade arbetet med behovsstyrda 

innovationer en viktig del i arbetet. Att hantera dessa utmaningar är viktigt för Västerås stad i 

arbetet med att hitta lösningar på problemet med en växande åldrande befolkning samtidigt 

med allt mer knappa resurser.  
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Denna vägledning är i första hand ett kunskaps- 
underlag för den testbäddsverksamhet som 
bedrivs inom MISTEL i Västerås stad. Väg-
ledningen riktar sig till alla medverkande i ett 
testbäddsprojekt; innovatörer, verksamhets- 
ansvariga, medarbetare och individer som deltar 
i tester. Syftet med vägledningen är att underlätta 
etablering, genomförande och slutförande av 
testbäddsprojekt.

Ett testbäddsprojekt innefattar många juridiska 
frågeställningar som parterna måste beakta eller 
ta ställning till. Förhoppningen med vägledning-
en är att skapa klarhet kring sådana frågeställ-
ningar och därigenom reducera juridiska risker. 
Sannolikheten för ett lyckat projekt ökar om 
parterna kan förbereda sig på och diskutera t.ex. 
vem som ska ha upphovsrätt till slutresultatet 
och på vilket sätt företagshemligheter kan skyd-
das. Vägledningen kompletteras av en avtals-
samling som tar höjd för just sådana frågor i 
samarbetet. Avtalssamlingen är under utveckling 
och kommer att tillföras nya juridiska dokument 
allt eftersom ett behov uppstår av viss civilrättslig 
reglering. Vägledningen innehåller även avsnitt 
som avser att säkerställa en god kvalitet ur flera 
olika aspekter i förhållande till enskilda testper-
soner med flera som kan beröras av testbädds-
projekten.

Vägledningen utgår ifrån de förutsättningar 
och frågeställningar som hittills har aktualiserats 
i arbetet med MISTEL. Den utgår alltså från 

INLEDNING
en testbädd som drivs av en kommun och som 
är inriktad på testbäddsprojekt inom området 
välfärdsteknologi för äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning. Vägledningen gör 
inte anspråk på att vara en heltäckande genom-
gång av rättsliga frågor för olika typer av test-
bäddsverksamheter. Inom vissa rättsområden är 
rättsläget mindre tydligt och vägledningen utgör 
den tolkning eller tillämpning som i dagsläget 
har bedömts utgöra en riktig tolkning utifrån de 
förutsättningar som gäller för MISTEL.

Det har dock varit en ambition i arbetet att 
dela med oss samt sprida vägledningen och vi 
hoppas att den kan vara till nytta även för andra 
testbäddsverksamheter. Om innehållet i vägled-
ningen och avtalsmallarna ska återanvändas, 
hänvisa till källan! Materialet får inte användas 
av andra för kommersiellt bruk. 

Arbete med testbäddsprojekt inom detta om-
råde aktualiserar även en mängd etiska aspekter. 
Denna vägledning behandlar inte primärt dessa 
annat än indirekt genom att de lagar och regler 
som gäller ofta grundas i att de ska upprätthålla 
vissa skyddsintressen för individer som är före-
mål för kommunal vård eller omsorg. En tidig 
erfarenhet i arbetet är dock att försöka klargöra 
vissa etiska frågeställningar och vilken övergrip- 
ande inställning som testbädden vill ha i förhål-
lande till de individer som kommer att delta i 
testbäddsprojekten. 
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1.1 Syfte och mål  
med teStbädden
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö som 
låter en fysisk eller juridisk person prova och 
utveckla idéer avsedda för t.ex. kommunal vård 
och omsorg i nära samarbete med blivande an-
vändare i de miljöer där den färdiga produkten 
ska fungera. 

Äldrenämnden i Västerås stad driver test-
bädden MISTEL, en mötesplats för innovation 
i samverkan för kommunal vård och omsorg. 
MISTEL har två syften: 
1. Att bidra till ökad självständighet och välbe-

finnande hos äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning.

2. Att skapa ett innovatörsvänligt klimat som 
ger en ökad tillväxt i regionen. 

MISTEL erbjuder innovatörer, företag och 
enskilda individer, en möjlighet att testa och 
utveckla innovationer. Genom MISTEL kan 
innovatören testa t.ex. tekniska produkter, 
tjänster, programvaror eller arbetssätt. Testmil-
jöer kan erbjudas både i bostäder och särskilda 
boenden. MISTEL erbjuder också en testlägen-
het som kan simulera hem- och boendeformer. 

Inom ramen för testbäddsverksamheten 
kommer innovatörer, verksamhet och test- 
personer att kunna etablera kontakt och hitta 
former för testverksamheten. Innovatören 
får genom samarbetet bättre underlag för att 
sedan på egen hand kunna arbeta vidare med 
sin satsning på kommersialisering av produk-
ten. Den verksamhet som har varit delaktig 
i testbäddsprojektet kommer att kunna dra 
erfarenheter som kan användas för att förbättra 
verksamheten. 

 
1.2 Att etAblerA ett mIStel 
teStbäddSprojekt
1.2.1 InledAnde frågor
När en innovatör avser att inleda ett test-
bäddsprojekt i samarbete med MISTEL måste 
parterna ha en inledande diskussion om mål 
och syfte med projektet samt andra väsentliga 

frågor. Bland annat följande frågor måste disku-
teras i ett tidigt skede:
• Är det en produkt eller en metod som ska 

testas? 
• Vilken är målgruppen för innovationen? 
• Hur ska projektet finansieras? Och av vem? 
• Är föremålet för testet en uppfinning som 

innovatören har upphovsrätt till? Eller finns 
andra upphovsmän? 

• Är det en prototyp eller en färdig produkt? 
• Kan en mjukvara eller e-tjänst testas med av- 

identifierade data eller krävs test i en skarp 
miljö? 

• Är innovationen hemlig? 
• Hur ska eventuell risk för personskador 

reduceras eller elimineras? Finns försäkrings-
skydd för förmögenhetsskada eller sakskada?

Samarbete av olika slag väcker både praktiska, 
ekonomiska, organisatoriska och juridiska frå-
gor. MISTEL testbäddsprojekt är inget undan-
tag. I denna vägledning berörs sådana frågor, 
främst dock praktiska och juridiska. Om par-
terna är väl förtrogna med olika rättsregler och 
kan rätta sig därefter, ökar chanserna för ett 
framgångsrikt och förtroendefullt samarbete.

1.2.2 projektplAn och AvtAl
Om parterna når en överenskommelse om att 
inleda ett testbäddsprojekt ska de upprätta en 
projektplan. I projektplanen regleras i huvud-
sak administrativa, organisatoriska och finan-
siella frågor. Projektplanen är ramen för ett 
MISTEL-projekt. Projektstart och projektslut 
med förväntat resultat är viktiga delar i projekt-
planen.

Projektplanen är viktig, men lika viktig 
är det avtal som parterna måste träffa om 
ett MISTEL-projekt. Avtalet ”Avtal om MIS-
TEL-projekt” finns i MISTELs avtalssamling 
och är speciellt framtaget för testbäddsprojekt. 
I avtalet regleras bl.a. parternas åtaganden, 
betalning, ändring av avtalet, förtida upphö-
rande och ansvar för olika skadehändelser. Stor 
betoning läggs på immaterialrättsliga frågor 
(upphovsrättsfrågor). Olika scenarier kan tänkas 

OM TESTBÄDDEN MISTEL
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i ett testbäddsprojekt, t.ex. att en innovatör 
önskar testa ett datorprogram eller ber Västerås 
stad att vidareutveckla ett systemprogram. Det 
är viktigt att parterna klargör i avtalet upphovs-
rätten till datorprogram etc. före projektstarten, 
men även rätten till resultatet av ett utvecklings-
projekt som innefattar t.ex. programmering i 
Västerås stads regi.

1.2.3 är det teSt eller  
gängSe verkSAmhet?
En av de viktigaste frågorna som måste klargöras 
tidigt är hur testverksamheten ska samspela med 
den verksamhet där testprojektet ska genom-
föras. 

Om det är frågan om ett renodlat test, 
som inte ersätter den ordinarie metoden som 
används, men som sker i den miljö där kommu-
nens vård- och omsorgsverksamhet bedrivs, t.ex. 
på ett särskilt boende, utgör testet en parallell 
verksamhet till den ordinarie och ska inte 
betraktas som kommunens ordinarie vård och 
omsorg. De åtgärder som vidtas i samband med 
testet omfattas därmed inte av samma regelverk 
som gäller för den ordinarie verksamheten, 
utan de boende tillförsäkras fortfarande god 
och kvalitetssäkrad vård och omsorg. 

Om testprojektet för att kunna genomför-
as förutsätter att modellen, produkten eller 
liknande används i den ordinarie verksam-
heten, som en ersättning av den metod som 
normalt används, får testet inte innebära att 
kvaliteten i den ordinarie verksamheten för-
sämras. Den processmetod eller genomförande- 
modell, eller liknande, som ska testas måste 
först kvalitetssäkras på motsvarande sätt som 
gäller för de modeller, arbetssätt och produkter 
som används i den ordinarie verksamheten. 
Socialstyrelsen har givit ut flera metodstöd 
och anvisningar för kvalitetsarbete, se särskilt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete. Dessa är gemensamma för 
hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och 
verksamheter enligt LSS.
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2.1 trygghetSteknIker 
2.1.1 grundläggAnde  
förutSättnIngAr
Användning av trygghetsteknik som larm, rö-
relsesensorer, kameraövervakning och liknande 
aktualiserar frågor om vilka förutsättningar som 
gäller när dessa tekniklösningar får användas. 
De vård- och omsorgsformer som tillhandahålls 
inom kommunal verksamhet bygger på frivil-
lighet och lagstiftningen medger inte lösningar 
som innebär begränsningar av rörelsefrihet eller 
övervakning som medför att individers rätt till 
sin personliga integritet kränks. De tester som 
genomförs måste bygga på samma grundläggan-
de förutsättningar.

Grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga 
ingrepp, frihetsberövande och rätt till skydd 
mot övervakning eller kartläggning av person-
liga förhållanden finns i Regeringsformen, 2 
kap. 6 och 8 §§. 

2.1.2 tvångS- och SkyddSåtgärder
Tekniklösningar som innebär att individens rö-
relsefrihet begränsas, t.ex. olika typer av lås eller 
lösningar som medför en hindrande effekt för 
rörelsefriheten, kategoriseras som tvångs- och 
skyddsåtgärder1). Eftersom individers rätt och 
möjlighet att röra sig fritt är en grundlagsskyd-
dad rättighet, kan denna bara begränsas genom 
direkt stöd i lag, som t.ex. finns för polisen eller 
för tvångsvård. Inom kommunal verksamhet 
finns inget lagstöd för att begränsa individers 
rörelsefrihet. Test av denna typ av lösningar 
eller produkter kan därför enbart ske med stöd 
av individens eget samtycke.

Trygghetsteknik som inte innebär fysisk 
begränsning av individens rörelsefrihet, som 
t.ex. larm och sensorer som stödjer personalens 
uppsikt över händelser och aktiviteter, kan 
användas efter en sammantagen bedömning av 
individens behov av stöd och den typ av insats 
som testet utgör. Vid en sådan bedömning måste 

särskilt övervägas individens rätt till personlig 
integritet.

2.1.3 trygghetSkAmerA
Användning av kamera för att följa individers 
rörelser omfattas av en särskild lag, Kamera- 
övervakningslagen (2013:460), KÖL. Av denna 
samt av Socialstyrelsens Meddelandeblad1) fram-
går att användning av kameralösningar som 
kan användas för personövervakning endast får 
ske efter samtycke. 

Testprojekt som innefattar användning av 
kamera måste föregås av samtycke från samtliga 
individer som kan påverkas av kameraövervak-
ningen, dvs. även de medarbetare som vistas i 
lokalerna.

2.2 forSknIng
En innovatör som vill samarbeta med MISTEL 
kan även vara i form av ett forskningsprojekt 
och då gäller särskilda förutsättningar.

Lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor (etikprövningslagen) 
ska balansera forskningens strävan mot kunskaps- 
inhämtning mot de risker för människor och 
människovärdet som forskningen innebär. 
Syftet med lagen är att skydda de enskilda indi-
vider som forskning kan avse mot fysiska eller 
psykiska skador eller mot integritetskränkning-
ar vid forskning. Men syftet är också att skydda 
människovärdet som sådant. 

Med forskning enligt etikprövningslagen 
avses ”vetenskapligt experimentellt eller teo-
retiskt arbete för att inhämta ny kunskap och 
utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock 
inte sådant arbete som utförs inom ramen 
för högskoleutbildning på grundnivå eller på 
avancerad nivå”. Definitionen anses täcka alla 
former av forskning, såväl grundforskning som 
tillämpad forskning.

Utmärkande för forskning är att det bedrivs 
utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Med 

TypER aV TESTBÄDDSpROJEKT  
Och pRODUKTER

1) Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 12/2013.
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vetenskap avses en process där kunskap syste-
matiseras och struktureras genom teoriutveckling 
och tillämpning av metodiska arbetsredskap. 
Genom att betona det vetenskapliga förhåll-
ningssättet, både vid kunskapsinhämtning och 
vid utvecklingsarbete, särskiljs forskning från 
annan verksamhet som kan ha liknande karak-
tär, såsom kvalitetssäkring, resultatuppföljning 
eller journalistiskt arbete. Med formuleringen 
”inhämta ny kunskap” avses även forskning 
som med ett vetenskapligt angreppssätt utförs i 
syfte att upprepa redan genomförda arbeten för 
att stärka eller ifrågasätta redan vunna resultat 
och påståenden.

Forskningsprojekt som vill använda MISTEL 
som testbädd kan därför behöva dokumentera 
i en större utsträckning än andra projekt och 
det kan ställa större krav på den verksamhet 
där projektet ska genomföras att delta i uppfölj-
ningar och undersökningar. 

Forskningsarbete som utförs av studenter 
inom ramen för högskoleutbildning på grund-
nivå eller på avancerad nivå är undantagen 
kraven på etikprövning. Skälet är att studenter 
inte ska åläggas det ansvar som det innebär att 
bedriva verksamhet där människor medverkar 
och där det finns en risk att skada dessa fysiskt, 
psykiskt eller integritetsmässigt. Forskning som 
utförs av studenter på forskarnivå förutsätts 
dock genomgå etikprövning, om den faller 
inom etikprövningslagens tillämpningsområde.

 Etikprövningslagen är bl.a. tillämplig på 
forskning som innebär att känsliga person-
uppgifter kommer att behandlas med hjälp av 
IT, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt 
uttryckliga samtycke eller inte. 

Som känsliga personuppgifter räknas uppgif-
ter som avslöjar:
• ras eller etniskt ursprung, 
• politiska åsikter, 
• religiös eller filosofisk övertygelse eller 
• medlemskap i fackförening eller 
• som rör hälsa eller sexualliv (13 § person-

uppgiftslagen). 

Registerstudier inom hälso- och sjukvården 
innefattar alltid känsliga personuppgifter (upp-
gifter om hälsa), och ska därför etikprövas. 

Etikprövning görs av sex regionala etikpröv-
ningsnämnder runt om i landet. En forsknings-
huvudman (t.ex. ett universitet, en myndighet, 

ett företag eller en fysisk person) som ska forska 
på t.ex. patientjournaler eller genomföra en 
klinisk läkemedelsstudie ska därför lämna in en 
ansökan om etikprövning hos en regional etik-
prövningsnämnd och få den godkänd innan 
forskningsprojektet kan påbörjas.

2.3 medIcInteknISkA  
produkter
Medicintekniska produkter är ett samlingsbe-
grepp för produkter som är särskilt provade 
och utvärderade för att kunna användas för ett 
specifikt medicinskt användningsområde.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för 
tillverkare av medicintekniska produkter, och 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är 
tillsynsmyndighet för användningen av sådana 
produkter i hälso- och sjukvården.

2.3.1 medIcInteknISkA produkter 
hAr ett medIcInSkt Syfte
Bestämmelser om medicintekniska produkter 
finns i lagen (1993:584) om medicintekniska 
produkter och i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. 
Lagen är en så kallad produktsäkerhetslag och 
riktar sig enbart mot tillverkare av sådana pro-
dukter. Medicintekniska produkter är dessutom 
ett eget så kallat produktsegment som innebär 
att det ställs särskilda krav på dessa. Den svenska 
regleringen bygger på ett flertal EU-direktiv om 
medicintekniska produkter.

Avgörande för om en produkt är en med-
icinteknisk produkt är tillverkarens syfte och 
verkningsmekanismen med produkten, inte 
konstruktionen eller användaren. En medicin-
teknisk produkt ska ha ett medicinskt syfte. 
Det har den om tillverkaren har specificerat 
och beskrivit produkten så att den kan anses 
ha något eller några av de syften som beskrivs i 
definitionen i 2 § i lagen om medicintekniska 
produkter. Det är alltså tillverkaren som själv 
avgör om en produkt kvalificeras som en  
medicinteknisk produkt. 

En medicinteknisk produkt behöver inte 
nödvändigtvis vara en mekanisk produkt. Även 
medicinska informationssystem som har ett 
medicinskt syfte, t.ex. journalsystem och kliniska 
beslutsstödsystem, kan kvalificera sig som  
medicintekniska produkter, och ska därmed 
uppfylla regelverkets krav och CE-märkas, se 
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Läkemedelsverkets vägledning Medicinska  
informationssystem – vägledning för kvalifice-
ring och klassificering av programvaror med 
medicinskt syfte (2012).

För medicintekniska produkter som ska säl-
jas direkt till konsumenter eller som kan antas 
komma att användas av konsumenter gäller för-
utom reglerna ovan även produktsäkerhetslagen 
(2004:451). Delar av produktsäkerhetslagen kan 
alltså bli tillämpliga på andra aktörer än tillver-
kare samt innefatta skyldigheter/krav som inte 
är uttryckligen reglerade i lagen om medicintek-
niska produkter och andra författningar på det 
medicintekniska produktsäkerhetsområdet.

2.3.2 ce-märknIng
Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta 
enligt det medicintekniska regelverket och vara 
registrerade hos Läkemedelsverket om tillver-
karen finns i Sverige. CE-märkningen innebär 
att produkterna uppfyller de särskilda krav som 
specificeras i Läkemedelsverkets föreskrifter, 
bl.a. ska de ha genomgått en riskanalys innan 
de får börja säljas eller marknadsföras. Tillver-
kare av medicintekniska produkter ska vidare 
kunna vidta korrigerande åtgärder på sina 
produkter. Tillverkaren måste därför kunna 
identifieras vilket görs genom märkning av 
produkterna. I samband med utveckling av 
produkter som ska fungera som medicinteknis-
ka produkter eller som ska CE-märkas gäller 
att produktsäkerhetstester måste dokumenteras 
och att dessa måste kunna kontrolleras i efter-
hand.

2.3.3 egentIllverkAde  
medIcInteknISkA produkter
Det är inte ovanligt att en vårdgivare tillverkar 
egna produkter för medicinska syften. Produk-
ter som tillverkas inom hälso- och sjukvården 
och som enbart är avsedda att användas i tillver-
karens/vårdgivarens egen verksamhet, anses 
inte ha gjorts tillgängliga på den öppna markna-
den, och omfattas därför inte av regelverket om 
medicintekniska produkter. 

Egentillverkning avser alltså endast produk-
ter som blir kvar hos vårdgivaren och som ald-
rig överlåts till annan person. Dessa produkter 
faller utanför Läkemedelsverkets tillsynsansvar. 
För att säkerställa att patienten/användaren 
erbjuds samma säkerhet även i denna situation 

har Socialstyrelsen meddelat närmare föreskrifter 
(SOSFS 2008:1) om användning av medicintek-
niska produkter i hälso- och sjukvården. 

Även om egentillverkade medicintekniska 
produkter som en vårdgivare har tagit fram för 
användning i den egna verksamheten inte är 
utsläppta på marknaden och därför inte måste 
CE-märkas, ska de ändå enligt föreskrifterna 
uppfylla samma krav som gäller för CE-märkta 
produkter. Vårdgivaren är då skyldig att se till 
att produkterna är säkra och att lämpliga ruti-
ner och processer är på plats för att tillgodose 
säkerhetskraven. 

2.3.4 teSt Av produkter eller  
tjänSter med ett medIcInSkt Syfte
I MISTEL kan innovatören testa en prototyp 
för en produkt eller en tjänst, t.ex. en program-
vara eller e-tjänst, som är avsedd att användas 
inom vård och omsorg. Eftersom den fortfaran-
de befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium 
behöver varken innovatören eller Västerås stad 
ta i beaktande det medicintekniska regelverket.

Innovatören bör dock sträva efter att så 
tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet besluta 
om prototypen ska utvecklas vidare till en 
medicinteknisk produkt så att fortsatta tester 
kan utformas på ett lämpligt sätt. Det kan vara 
svårt att exakt fastställa när tester kan ske av en 
prototyp utan att följa regelverket för medicin-
tekniska produkter, men så länge utvecklingen 
befinner sig i ett tidigt skede där det ännu inte 
är helt klart på vilket sätt produkten ska använ-
das bör tester ändå kunna ske ur ett allmänt 
användbarhetsperspektiv.

Oavsett vilket utvecklingsskede som är 
aktuellt rekommenderas att en riskanalys enligt 
SOSFS 2011:9 genomförs om test kommer att 
involvera testpersoner som är föremål för vård 
och omsorg i den ordinarie verksamheten.
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FÖR INNOVaTÖREN

3.1 AvtAl vId AnvändnIng  
Av teStbädden
Inför start av ett projekt i testbädden MISTEL 
ska avtal tecknas mellan MISTEL, Västerås 
stad, och innovatören. Avtalspaketet består av 
flera delar som används beroende på vad som 
passar i situationen. Följande delar finns med:

• Projektavtal; mellan MISTEL och innova-
tören. Innehåller flera bilagor som används 
beroende på projektets inriktning.

• Sekretessförbindelse; används för att säker- 
ställa att verksamhetens sekretess kan 
upprätthållas när innovatören får tillgång 
till information om enskildas personliga 
förhållanden i verksamheten.

• Sekretesserinran för medarbetare i Västerås 
stads verksamheter som kommer i kontakt 
med projektet; används för att tillförsäkra 
innovatören sekretess för affärshemlighet 
och motsvarande företagshemligheter.

• Samtycke för deltagare i testbäddsprojekt; 
ska kompletteras av information om det 
aktuella testbäddsprojektet.

3.2 vIllkor och AvgIfter
Användandet av MISTEL för testbäddsprojekt 
kommer att vara öppen för alla på lika villkor 
och vara förenat med avgifter. 

3.3 kort om Inköp  
och upphAndlIng
Kommunal verksamhet omfattas av Lagen om 
offentlig upphandling (2007:1091) LOU. Det 
innebär att inköp och anskaffande av produk-
ter och tjänster till verksamheten ska föregås 
av ett konkurrensutsatt förfarande enligt de 
möjligheter som följer av LOU.

Genomförande av ett testbäddsprojekt inom 
ramen för MISTEL innebär inte att en produkt 
eller tjänst anskaffas till verksamheten. Test-
bäddsprojekt kan genomföras under en begrän-
sad tidsperiod, men innebär inte ett åtagande 
att senare köpa just testprodukten/tjänsten. 

Om verksamheten i ett senare skede ser ett 
behov av att till verksamheten köpa in motsva-
rande produkt eller tjänst kommer detta att 
genomföras med ett konkurrensutsatt förfaran-
de enligt stadens gängse upphandlingsrutiner.

3.4 SkAdeStånd  
och förSäkrIngAr
I vissa testbäddsprojekt kan det finnas en risk 
för att det kan uppkomma en skada, anting-
en på innovationen, annan egendom eller på 
någon person som deltar i testet. I dessa fall 
kommer MISTEL att ställa krav på att innova-
tören har ett försäkringsskydd. 

Innovatören har inte rätt till ersättning eller 
skadestånd från Västerås stad i det fall skada 
uppstår i samband med testbäddsprojektet, 
vilket regleras genom en friskrivningsklausul i 
projektavtalet.
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FÖR DELTaGaRE I TESTER

4.1 Allmänt om vård- och 
omSorgStAgAreS medverkAn
För de projekt och tester som förutsätter indi-
viders medverkan för att kunna genomföras är 
en grundförutsättning att all sådan medverkan 
sker på frivillig bas. 

Beroende på vad det är för typ av produkt 
eller verktyg som ska testas kan samtycket utfor-
mas olika. Vård- och omsorgstagaren ska alltid 
informeras om att han eller hon kan avbryta 
sin medverkan.

4.2 teSter I boStäder  
och SärSkIldA boenden
MISTEL kan erbjuda en innovatör möjlighet 
att testa t.ex. tekniska produkter, tjänster, 
programvaror eller arbetssätt. MISTEL erbjuder 
bl.a. en testlägenhet som kan simulera olika 
slags hem- och boendeformer. 

Testmiljöer kan också erbjudas både i 
bostäder och särskilda boenden, om sådant 
behov föreligger. Det är ett absolut krav för 
genomförande av ett sådant test att vård- och 
omsorgstagaren har gett sitt samtycke. Samtyck-
et ska i dessa situationer inhämtas av MISTEL, 
Västerås stad, inte av innovatören. 

Innovatören kan vilja teckna ett civilrättsligt 
avtal om tystnadsplikt direkt med testpersoner. 
Det här faller utanför MISTELs ansvarsområde. 
Mer information om andra avtal om tystnads-
plikt finns i nästa kapitel.

4.3  teSt hoS  
beSlutSoförmögnA vård-  
och omSorgStAgAre
Alla vård- och omsorgsinsatser ska ges på lika 
villkor samt med respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt. En särskild problema-
tik föreligger när personal måste fatta beslut 
om vård- och omsorgsinsatser, men det inte är 
möjligt att inhämta ett samtycke eftersom indi-
viden ifråga är beslutsoförmögen av olika skäl. 

Personer med nedsatt beslutsförmåga kan ofta 
inte tillgodogöra sig den information som är 
en förutsättning för att kunna lämna ett lagligt 
samtycke till vård och omsorg. 

Under de förutsättningar som gäller för 
varje individ måste samtycke för medverkan i 
ett testbäddsprojekt inhämtas med information 
som är anpassad till dennes förmåga. 

Det finns situationer där medicinska och 
andra åtgärder kring en vård- och omsorgsta-
gare får vidtas utan patientens medgivande. 
Lagstiftningen pekar ut vissa specialreglerade 
fall, exempelvis i transplantationslagen, steri-
liseringslagen och abortlagen och i nödsitua-
tioner eller särskilt lagstadgade tvångsåtgärder. 
Utöver dessa särskilda situationer finns det små 
möjligheter att vidta åtgärder eller efterfråga 
medverkan av personer med nedsatt besluts-
förmåga. Därför måste man särskilt överväga 
lämpligheten av att tillåta testbäddsprojekt i en 
bostad eller ett särskilt boende där de boende 
har en helt eller delvis nedsatt beslutsförmåga. 
Risken finns att ett samtycke från en sådan 
vård- och omsorgstagare till att medverka i ett 
testbäddsprojekt i hemmiljön inte är ett lag-
ligt samtycke. Projekt i hemmiljö bör därför 
endast etableras hos vård- och omsorgstagare 
som bedöms ha en förmåga att tillgodogöra sig 
den information om testbäddsprojektet som 
ska föregå ett inhämtande av samtycke. Detta 
kan i sin tur till stor del bero på vad det är för 
karaktär på det som ska testas. En produkt som 
individen kan se och röra kan göra det lättare 
för individen att uttrycka sin inställning till, än 
till en abstrakt tjänst.

4.4 teStperSoner Som Inte är 
vård- eller omSorgStAgAre
Testpersoner som varken är vård- eller omsorgs- 
tagare utan som har anmält intresse av att 
delta i MISTEL testbäddsprojekt som frivilliga 
testpersoner deltar under de villkor som har 
ställts upp. 
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4.5 InformAtIon tIll  
vård- och omSorgStAgAren
En väsentlig förutsättning för att ett frivilligt 
samtycke från en vård- och omsorgstagare till 
att etablera ett tidsbegränsat test i bostaden 
eller i ett särskilt boende ska anses inhämtat, 
är att information om förutsättningarna har 
lämnats till honom eller henne. Vård- och 
omsorgstagaren ska innan denne tar ställning 
i samtyckesfrågan få information om bl.a. vad 
testbäddsprojektet avser för verksamhet, hur 
det ska bedrivas, hur länge det ska pågå m.m. 
Vård- och omsorgstagaren ska vidare informe-
ras om att han eller hon när som helst kan 
avbryta sin medverkan i testbäddsprojektet. 

Har vård- och omsorgstagaren synnedsätt-
ning ska berörd personal vid Västerås stad läsa 
informationen och kontrollera att vård- och 
omsorgstagaren har förstått informationen 
samt om han eller hon önskar göra tillägg. 

4.6 SekreteSS  
och tyStnAdSplIkt
Medarbetare i Västerås stad som deltar i test-
bäddsprojekt omfattas av sekretess och tyst-
nadsplikt rörande information om personliga 
förhållanden och hälsa avseende vård- och 
omsorgstagaren. Medarbetare undertecknar en 
sekretesserinran som utgör en påminnelse om 
att medarbetare ska iaktta sekretess för informa-
tion som man får del av i sitt arbete.  

För utomstående som på olika sätt kommer 
in i verksamheten säkerställer Västerås stad att 
sekretess och tystnadsplikt för enskildas person-
liga förhållanden upprätthålls genom särskilt 
avtal eller beslut. 

Innovatören ansvarar själv för att teckna 
ett civilrättsligt avtal om tystnadsplikt med 
vård- och omsorgstagaren, om ett test innefattar 
hemliga uppgifter som innovatören vill skydda.

4.7 AnSvAr och förSäkrIng
Det kommer inte att ställas krav på att de 
personer som deltar i testverksamhet ska ha ett 
utökat försäkringsskydd, t.ex. genom sin hem-
försäkring. Ansvaret vid en skada åvilar istället i 
stor utsträckning innovatören.

SAmtyckeSblAnkett fInnS  
I mIStelS AvtAlSSAmlIng
Ett testbäddsprojekt i en bostad eller 
särskilt boende kräver vård- och omsorgs-
tagarens samtycke. Västerås stad har 
bedömt att det ska vara uttryckligt. av 
det skälet finns en samtyckesblankett i 
avtalssamling för MISTEL-projekt. Det är 
MISTEL, Västerås stad, som ansvarar för 
att inhämta samtycket.

En väsentlig förutsättning för ett sam-
tycke till ett test i hem- eller boendemiljö 
är att det är ställt bortom allt rimligt tvivel 
att vård- och omsorgstagaren förstår 
innebörden av sin medverkan i testbädds-
projektet samt den information som 
lämnas på blanketten. Man bör särskilt 
överväga lämpligheten av att etablera 
testbäddsprojekt i bostäder eller särskilda 
boenden där det finns anledning att anta 
att vård- och omsorgstagaren har en helt 
eller delvis nedsatt beslutförmåga. Under-
förstådda eller hypotetiska samtycken får 
inte läggas till grund för ett testbädds- 
projekt i en bostad eller ett särskilt boende.

AvbrytA medverkAn
Särskild tonvikt ska läggas vid att informera 
vård- och omsorgstagaren om att han 
eller hon alltid kan avbryta sin medverkan 
i ett testbäddsprojekt som bedrivs i 
hans eller hennes bostad eller särskilda 
boende. Vård- och omsorgstagarens 
självbestämmande ska alltid respekteras. 
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FÖR VERKSaMhET SOM DELTaR 
I TESTBÄDDSVERKSaMhET
5.1 AvtAl och vIllkor 
De verksamheter inom staden som ska delta i 
testbäddsprojekt måste först komma överens 
med MISTEL om vilket åtagande som verksam-
heten tar på sig. För genomförandet av tester 
är det väsentligt att de verksamheter, enheter, 
boenden eller liknande, som uttrycker att de 
vill delta, verkligen beslutar om sitt åtagande 
så att det inte uppstår förändringar senare. 
Resurser och medel bör avsättas och budgeteras 
för hela testperioden och detta bör beskrivas i 
en projektplan eller liknande tillsammans med 
testbäddsprojektet. Verksamhetens åtagande 
ska dokumenteras och bör beslutas av ansvarig 
verksamhetschef. Mall finns i bifogat avtalspaket.

När verksamheten har säkerställt sitt åtag-
ande kan avtal tecknas med innovatören. 
Avtalet kan få olika utformning beroende på 
vilken typ av test som ska genomföras. Använd 
de mallar som finns förberedda i avtalspaketet.

MISTEL ska delta vid samtal mellan verk-
samheten och innovatören för att verifiera att 
alla frågor hanteras innan tester påbörjas. 

5.2 offentlIghet  
och SekreteSS 
Verksamhet som deltar i testbäddsprojekt 
ansvarar för att skydda vård- och omsorgstagare 
mot att information om dem sprids till obehö-
riga som av olika skäl släpps in i verksamheten. 
Men man måste även skydda innovatören mot 
att information om innovationen eller test-  
produkten röjs till obehöriga. MISTEL tar  
ansvar för detta genom att erinra personalen 
om sekretess och teckna sekretessförbindelse 
med konsulter. 

Det finns även bestämmelser i lagen 
(1990:409) om skydd för företagshemligheter 
som är avsedd att skydda mot att obehöriga 
avslöjar företagshemligheter. Lagen gäller vid 
sidan av OSL. 

5.3 Skydd för  
företAgShemlIgheter
För ett företag kan det av konkurrensskäl vara 
av avgörande betydelse att företagsspecifika 
uppgifter, speciellt innovationer, kan hemlig-
hållas. Så länge företag bedriver sin verksamhet 
i privata företag kan företagen själva bestämma 
vilken information som ska vara hemlig och 
vilka åtgärder som ska vidtas för att hålla infor-
mationen hemlig. 

Det finns lagstiftning som skyddar företags-
hemligheter. Enligt lagen (1990:409) om skydd 
för företagshemligheter kan den som röjer 
företagshemligheter bli skadeståndsskyldig eller 
straffas med böter alternativt fängelse. Den 
lagstiftning som skyddar företagshemligheter är 
viktig, men ibland inte tillräcklig. Enskilda och 
företag måste komplettera skyddet med egna 
insatser.

 När privata aktörer avser att diskutera 
eller inleda ett kommersiellt samarbete är det 
brukligt att de tecknar ett sekretessavtal, även 
benämnt Non-Disclosure Agreement (NDA), 
som innebär en förpliktelse för en av eller båda 
aktörerna att hemlighålla samtal, innovationer 
eller affärsverksamhet. 

Testbädden MISTEL drivs i regi av Västerås 
stad. Offentlig verksamhet arbetar under andra 
förutsättningar än näringslivet. Förvaltningar 
och medarbetare i Västerås stad är skyldiga att 
beakta den s.k. offentlighetsprincipen som är 
reglerad i grundlag i tryckfrihetsförordningen. 
Principen innebär bl.a. att alla slags uppgifter, 
skriftliga och muntliga, i en offentlig verksam-
het som huvudregel är allmänna handlingar 
och ska vid begäran lämnas ut till allmänhet-
en. För att begränsa vilken information som 
kan lämnas ut finns i offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400), OSL, bestämmelser om 
sekretess och tystnadsplikt som skyddar vissa 
intressen, t.ex. att information om enskildas 
personliga förhållanden inte får spridas till 
obehöriga.

På grund av offentlighetsprincipen kan 
offentliga myndigheter inte teckna ett sådant 



16

sekretessavtal eller ett NDA (se ovan) med en 
privat aktör. Om en innovatör eller avtalspart 
som vill använda sig av testbädden kommer 
med ett sådant NDA får detta alltså inte under-
tecknas. I stället får de alternativ som beskrivs 
nedan användas.

Offentligt anställda, dvs. anställd personal 
i Västerås stad – t.ex. sjukvårdspersonal, om-
sorgspersonal, tekniker och administrativ perso-
nal – får inte åläggas eller åta sig tystnadsplikt i 
ett avtal utan enbart genom författning. Sådana 
bestämmelser finns huvudsakligen i OSL.

I lagen anges vilka typer av uppgifter i offent-
lig verksamhet för vilka sekretess kan gälla. För 
varje sekretessfall i lagen anges den maximala 
sekretesstiden räknat i år. Sekretess och tystnads- 
plikt gäller även efter avslutad anställning eller 
uppdrag. 

OSL innehåller inga egna ansvarsbestämmel-
ser. I stället gäller ett straffansvar enligt 20 kap. 
3 § brottsbalken (BrB) om någon bryter mot 
sådan tystnadsplikt som följer av att viss uppgift 
omfattas av sekretess enligt OSL. Om tystnads-
pliktsbrottet orsakar en ren förmögenhets- 
skada, följer det av 2 kap. 2 § skadeståndslagen 
(1972:207) att skadan ska ersättas. 

Eftersom myndigheter köper både tjänster 
från och etablerar samarbete med företag, finns 
det sekretessbestämmelser som bl.a. skyddar 
uppgifter om affärs- och driftförhållanden från 
att spridas till allmänheten. I ett testbäddspro-
jekt kan nedan angivna sekretessbestämmelser 
i OSL aktualiseras. Notera att sekretessbestäm-
melserna inte bara avser företagshemligheter 
utan också bl.a. personliga förhållanden m.m. 
för vård- och omsorgstagare. Observera att ytter- 
ligare sekretessbestämmelser utöver nämnda 
kan aktualiseras.

Bestämmelser om sekretess ändras ofta så 
kontrollera alltid senaste version av varje para-
graf.

Även lagen om skydd för företagshemligheter 
är tillämplig på offentliga funktionärer. Med 
företagshemlighet avses sådan information om 
affärs- eller driftförhållanden i en näringsidka-
res rörelse som näringsidkaren håller hemlig 
och som medför skada för honom i konkurrens- 
hänseende, om den röjs. 

Lagen om skydd för företagshemligheter är 
ett komplement till bestämmelserna om sekre-
tess och tystnadsplikt i OSL eftersom den lagen 

beStämmelSer om 
SekreteSS ändrAS oftA 
Så kontrollerA AlltId 
SenASte verSIon Av vArje 
pArAgrAf.

31 kap. 16 § oSl Sekretess gäller för 
uppgift om en enskilds affärs- eller drift-
förhållanden när denne har trätt i affärs-
förbindelse med en myndighet, om det av 
särskild anledning kan antas att den en-
skilde lider skada om uppgiften röjs. Med 
affärs- eller driftförhållanden avses t.ex. 
affärsplaner, prissättningskalkyler, utred-
ningar av olika slag, konstruktionsarbeten, 
prov, förhandlingar och liknande.

31 kap. 21 § oSl Sekretess gäller för 
sådan uppgift om uppfinning som har 
lämnats till en myndighet enligt lagen 
(1949:345) om rätten till arbetstagares 
uppfinningar. Om patent har sökts på 
uppfinningen, gäller dock sekretessen 
endast om ansökan om patent har skett.

25 kap. 1 § oSl Sekretess gäller inom 
hälso- och sjukvården för uppgift om en 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men.

25 kap. 9 § oSl Sekretess gäller i verk-
samhet som avser hälso- eller sjukvård för 
sådan uppgift om en viss varas tillverkning 
eller innehåll som har lämnats till myndig-
heten för att användas som upplysning om 
eller underlag för behandling eller någon 
annan liknande åtgärd, om det kan antas 
att tillverkaren eller försäljaren lider skada 
om uppgiften röjs.

26 kap. 1 § oSl Sekretess gäller inom 
socialtjänsten för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne 
lider men.
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innehåller motsvarande sekretessbestämmelser 
om företagshemligheter m.m. 

5.4 medArbetAre SkA  
undertecknA en erInrAn  
om SekreteSS
Medarbetare inom Västerås stad som deltar 
i ett testbäddsprojekt ska alltså följa bestäm-
melserna om sekretess och tystnadsplikt i 
OSL. Skyldigheten att iaktta sekretess och 
tystnadsplikt följer direkt av lag och av den 
s.k. lojalitetsplikt som alla anställda har till sin 
arbetsgivare. Men det är inte alltid medarbe-
taren vet att sekretess gäller för en viss uppgift 
eller handling. Av den anledningen innehåller 
MISTELs avtalssamling en sekretesserinran för 
medarbetare i Västerås stad som ska medverka 
i ett testbäddsprojekt. Den fungerar som en 
påminnelse och uppmärksammar särskilt på 
de bestämmelser om sekretess för affärshemlig-
het som medarbetarna annars inte stöter på i 
vården eller omsorgen.

5.5 externA utförAre
Om testbäddsprojektet involverar även Västerås 
stads externa, privata utförare av vård och om-
sorg måste även medarbetare hos dessa utförare 
omfattas av avtal om sekretess. Om uppdrags-
avtalet med utföraren inte täcker in sekretess 
som avser affärshemlighet och liknande som 
kan aktualiseras i projektet, utan endast rör 
sekretess om enskildas personliga förhållanden, 
bör särskilda sekretessavtal tecknas direkt med 
medarbetarna enligt mall för externa konsulter. 

5.6 tyStnAdSplIkt  
för AndrA perSoner 
När ett testbäddsprojekt bedrivs i en vård- och 
omsorgstagares hem eller särskilda boende, 
givetvis under förutsättning att vård- och 
omsorgstagaren samtycker, innebär inte det att 
vård- och omsorgstagaren samtidigt samtycker 
till att hans eller hennes personliga förhållan-
den eller sjukdomar ska få röjas för obehöriga. 
Utgångspunkten måste alltid vara att Västerås 
stad ska respektera skyddet för den personliga 
integriteten som kommer till uttryck i lagstift-
ningen, även i ett testbäddsprojekt.

Två situationer aktualiseras när ett testbädds-
projekt bedrivs i ett hem eller ett särskilt boende:

SekreteSSerInrAn fInnS  
I mIStelS AvtAlSSAmlIng
En sekretesserinran ska användas när 
medarbetare i Västerås stad deltar i ett 
testbäddsprojekt i samarbete med en 
privat aktör, t.ex. en innovatör eller ett 
företag. Syftet med sekretesserinran är 
att påminna medarbetarna om att deras 
skyldigheter att iaktta sekretess/tystnads-
plikt omfattar uppgifter om affärsförhål-
landen och företagshemligheter. Erinran 
fyller även syftet att uppmärksamma 
tekniker (motsvarande) att iaktta sekre-
tess för uppgifter om vård- och omsorgs-
tagare. Ett annat syfte med erinran är att 
minska risken för att medarbetarna i god 
tro lämnar ut sekretessbelagda uppgifter i 
ett testbäddsprojekt till obehöriga. Med-
arbetare i Västerås stad ska ta del av det 
informationsblad som medföljer sekretes-
serinran innan de undertecknar den.

• Externa konsulter anlitas av Västerås stad 
som kan ta del av känsliga uppgifter om 
både en vård- och omsorgstagare samt om 
innovationen, eller

• Innovatören tar del av känsliga uppgifter om 
en vård- och omsorgstagare.

I följande avsnitt beskrivs hur sekretessen kan 
upprätthållas när dessa får del av information 
om vård- och omsorgstagare.

5.7 SekreteSSförbIndelSe 
för konSulter
När en myndighet anlitar en uppdragstagare 
utanför organisationen, t.ex. en konsult eller 
innovatören själv, och denne ska få ta del av 
eller riskerar att få ta del av sekretessbelagd 
information, ska en sekretessförbindelse teck-
nas med uppdragstagaren. Till skillnad från en 
sekretesserinran (se föregående avsnitt) är en 
sekretessförbindelse en slags överenskommelse 
mellan en myndighet och uppdragstagaren. 

Att en sådan förbindelse ska upprättas 
framgår indirekt av 2 kap. 1 § OSL. Av den  
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bestämmelsen framgår att det generella förbu-
det i offentlig förvaltning att röja eller utnyttja 
en uppgift enligt OSL (eller annan författning 
som OSL hänvisar till) gäller också för en per-
son som fått kännedom om uppgiften genom 
att för det allmännas räkning delta i en myndig-
hets verksamhet
1. på grund av anställning eller uppdrag hos 

myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund.

En sekretessförbindelse utvisar dels att en upp-
dragstagare har bekräftat att han eller hon tagit 
emot en erinran om vad som gäller för hans del 
beträffande sekretess m.m., dels en försäkran 
att han eller hon ska rätta sig efter reglerna. 

Medarbetare i Västerås stad som involveras i 
ett testbäddsprojekt, t.ex. vård- och omsorgsper-
sonal, ska inte teckna en sekretessförbindelse. 
Det beror på att de genom sin anställning med 
automatik omfattas av OSL:s bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt samt lagen om 
skydd för företagshemligheter. Verksamhet med 
ansvar för ett testbäddsprojekt rekommenderas 
att låta anställda i Västerås stad som involveras 

i projektet teckna en sekretesserinran till på-
minnelse av sina skyldigheter som anställda 
(se föregående avsnitt). Det finns en särskild 
sekretesserinran avsedd för MISTEL-projekt. 

5.8 beSlut om SekreteSS-  
förbehåll för InnovAtören
Om en innovatör för genomförandet av test-
bäddsprojektet behöver få del av uppgifter i 
handlingar för vilka det råder sekretess, t.ex. 
dokumentation om vård- och omsorgstagare, 
kan sekretessen hävas genom att Västerås stad 
uppställer sekretessförbehåll som inskränker 
innovatörens rätt att lämna uppgiften vidare 
eller att på annat sätt utnyttja den, se 10 kap. 
14 § OSL. Det rör sig om ett förbehåll för i för-
sta hand uppgifter om personliga förhållanden 
eller hälsa beträffande den vård- och omsorgs- 
tagare som frivilligt deltar i testbädden.

Ett sådant sekretessförbehåll ska formuleras 
i ett särskilt beslut för den enskilda situationen 
då det blir aktuellt.

Sekretessförbehållet inskränker rätten för 
innovatören att förfoga över uppgifter i hand-
lingar om vård- och omsorgstagaren som han 
eller hon tar del av under ett testbäddsprojekt. 
Men ett förbehåll kan också avse muntliga 
uppgifter eller omständigheter som omfattas 
av sekretess i ett testbäddsprojekt eller annan 
verksamhet (se prop. 1979/80:2 s. 351). Genom 
förbehållet uppkommer då en tystnadsplikt för 
innovatören. 

Förbehåll uppställs av myndigheten, dvs. 
den nämnd i Västerås stad som ansvarar för 
insatser för det hem eller boende där testbädds-
projektet bedrivs. För att ett förbehåll ska få 
rättslig verkan gentemot den som det riktat sig 
till ska det utformas som ett formligt beslut  
varigenom ska framgå att det är just innovatö-
ren som träffas av förbehållet och vad förbehål-
let har för innebörd2).

Förbehållet måste vara personligt, dvs. avse 
innovatören som fysisk person. 

Om innovatören röjer uppgifter om vård- 
och omsorgstagaren eller använder dem på 
något annat sätt som strider mot förbehållet så 
riskerar han eller hon böter eller fängelse för 
brott mot tystnadsplikten. 

SekreteSSförbIndelSe 
fInnS I mIStelS  
AvtAlSSAmlIng
En sekretessförbindelse aktualiseras när 
externa konsulter eller andra utomståen-
de personer anlitas i ett testbäddsprojekt 
och som förväntas ta del av uppgifter som 
normalt omfattas av sekretess enligt OSL. 
I ett testbäddsprojekt kan det förekomma 
uppgifter som omfattas av både hälso- och 
sjukvårdssekretessen och socialtjänstse-
kretessen (25 kap. 1 § respektive 26 kap. 1 
§ OSL). Även sekretess för upphovsrätts-
ligt skyddade verk kan aktualiseras (31 kap. 
23 § OSL) samt företagshemligheter som 
skyddas enligt lagen om skydd för före-
tagshemligheter. 

2) se JO 1992/93 s.197 och 1994/95 s. 574 samt JK:s beslut den 21 mars 2001; dnr 1719-99-22).
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5.9 AvtAlAd tyStnAdSplIkt 
för deltAgAre I teSter
Ska testbäddsprojektet bedrivas i ett hem eller 
särskilt boende måste skyddet för företags- 
hemligheter samt affärs- och driftsförhållanden 
i innovatörens verksamhet säkerställas mot alla 
som är delaktiga. Det röjandeskyddet bör inklu-
dera vård- och omsorgstagare som medverkar 
på frivillig väg i ett testbäddsprojekt. 

Samma gäller om innovatören har privat- 
personer som deltagare i tester, personer som 
inte är vård- eller omsorgstagare i någon av 
Västerås stads verksamheter.

Det är inte en uppgift för Västerås stad att 
ta ansvar för innovatörens skyddsintressen 
mot privatpersoner. Det är innovatören som 
ska teckna ett sekretessavtal, även benämnt 
Non-Disclosure Agreement (NDA), med vård- 
och omsorgstagaren eller andra testdeltagare. 
Sekretessavtalet innebär en förpliktelse för test-
deltagaren att hemlighålla samtal, innovationer 
eller affärsverksamhet i ett MISTEL-projekt.

exempel på SekreteSS- 
förbehåll I beSlut
Ett sekretessförbehåll är ett beslut som 
fattas ensidigt av myndigheten och som 
innovatören har möjlighet att överklaga. 
Det ska avse innovatören, inte innovatö-
rens företag. Inget avtal ska träffas mellan 
ansvarig nämnd/förvaltning i Västerås stad 
och innovatören. Innovatören ska inte 
heller skriva under någon utfästelse om att 
följa villkor i förbehållet. Förbehållet kan 
utformas i generella ordalag. Exempel på 
sekretessförbehåll:

Avseende xx med personnummer xxxx

Ex. 1. Handlingen lämnas ut till xx med 
följande förbehåll:
a) Uppgifterna i handlingen får inte spridas 
vidare till någon annan.
b) Handlingen får inte kopieras.
c) Handlingen måste förvaras på ett sådant 
sätt att ingen annan kan ta del av den. 
d) Handlingen ska förstöras senast den 8 juli 
2012.

Ex. 2. Xx medverkar vid test av [produkt/
tjänst] inom Västerås stads vård- och omsorgs-
verksamhet under perioden fr.o.m. xx t.o.m. 
xx. Xx ska iaktta nedan angivna sekretessbe-
stämmelser i offentlighets- och sekretesslagen 
beträffande uppgifter som kommer xx till 
del inom ramen för testbäddsprojekt xy. Xx 
får inte röja uppgifterna för någon obehörig. 
Eventuella anteckningar och annan dokumen-
tation som innehåller uppgifter hänförliga till 
fysiska personer vilka omfattas av sekretessen 
ska förvaras på sådant sätt att ingen annan 
kan ta del av dem.

Hänvisa i beslutet till aktuell/aktuella sekre-
tessbestämmelse/r. Erinra om konsekvenserna 
om brott mot tystnadsplikten.
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SKaDESTåND  
Och FÖRSÄKRINGaR

Ansvarsfrågan vid en skada beror dels på om 
den innovation som ingår i testbäddsprojektet 
är en färdig produkt eller en prototyp och dels 
på hur man väljer att avtala avseende ansvars-
frågan. Om innovationen är en färdig produkt 
träder ett visst konsumentskydd in och bl.a. 
regelverket för produktsäkerhet kan bli tillämp-
ligt. 

Det här kapitlet fokuserar i huvudsak på 
innovationer som fortfarande befinner sig i 
utvecklingsstadiet och således inte utgör en 
färdig produkt. Uppdelning har gjorts utifrån 
att antingen innovationen orsakar skada eller 
att innovationen skadas.

6.1 InnovAtIonen  
orSAkAr SkAdA
6.1.1 SkAdA på teStperSon
Eftersom det kan finnas risk för att innovatio-
nen i vissa fall kan orsaka en personskada på 
testpersonen så bör innovatören teckna en an-
svarsförsäkring som täcker kostnader för sådana 
skador. Västerås stads ansvarsförsäkring kan 
inte bli aktuell i detta fall eftersom den förut-
sätter att någon som är anställd inom Västerås 
stad har orsakat skada. I de fall testprojektet 
utgör en del av den insats som testpersonen har 
så kan även Patientskadelagen (1996:799) bli 
tillämplig.
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6.1.2 SkAdA på egendom
Om innovationen orsakar skada på testperso-
nens egendom eller verksamhetens egendom 
bör även detta skyddas genom att innovatören 
tecknar en ansvarsförsäkring. 

6.1.3 perSonAl SkAdAS
Även i det fall innovationen orsakar att medar-
betare skadas bör ansvaret ligga på innovatören 
att ha tecknat en ansvarsförsäkring.

6.2 InnovAtIonen SkAdAS
6.2.1 teStperSonen eller AnhörIg 
orSAkAr SkAdA på InnovAtIonen
Om innovationen som ingår i ett testbäddspro-
jekt skadas och skadan orsakas av testpersonen 
eller en anhörig eller liknande person bör det 
vara innovatörens ansvar att teckna en sakskade- 
försäkring. 

Om testbäddsprojektet innebär att innova-
tionen ska testas i testpersonernas hem skulle 
ett alternativ kunna vara att införliva värdet av 
innovationen i var och ens av testpersonernas 
hemförsäkring. Detta ställer dock höga krav på 
testpersonerna framförallt i de fall då inno-
vationen är väldigt värdefull, vilket påverkar 
testpersonens hemförsäkring.

MISTEL har dock valt att inte använda den-
na lösning utan strävar efter att så långt det är 
möjligt hålla testpersonerna skadeslösa.

6.2.2 medArbetAre orSAkAr SkAdA 
på InnovAtIonen
Västerås stad har en ansvarsförsäkring som om-
fattar alla medarbetare anställda inom Västerås 
stad. I det fall en medarbetare orsakar skada på 
innovationen så bör en skadeanmälan lämnas 
in till stadens försäkringsbolag. 

Om utföraren/vårdgivaren istället är ett privat 
bolag så träder det aktuella bolagets ansvars- 
försäkring in. Västerås stad ställer vid upphand-
ling regelmässigt krav på att en utförare har en 
ansvarsförsäkring.

6.3 bedömnIng
En förutsättning för att testbäddsprojekt ska 
kunna genomföras är att testbäddsprojekten 
finner individer som är villiga att delta i tester 
utan någon ekonomisk ersättning. Med anled-
ning av detta bör testpersonen i så stor utsträck-
ning som möjligt hållas skadeslös.

Innovatören ansvarar för att ersätta skadan 
om innovationen skadas eller orsakar skada på 
person eller egendom. Krav kommer därför i 
stor utsträckning att ställas på att innovatören 
har en sakskadeförsäkring och en ansvarsförsäk-
ring. Vilket försäkringsskydd som bör krävas av 
innovatören vid deltagande i testbäddsprojekt 
beror till stor del även på vilken typ av innova-
tion det handlar om. Det finns olika grader av 
risk för skada för olika typer av innovationer så 
innan testbäddsprojektet påbörjas bör en risk-
bedömning göras där innovationen klassificeras 
utifrån riskkategori. 

6.4 frISkrIvnIng
Innovatören har inte rätt till ersättning eller 
skadestånd från Västerås stad i det fall skada 
uppstår i samband med testbäddsprojektet 
(såvida inte personal orsakat skadan genom 
vårdslöshet eller oaktsamhet). Detta kommer 
att regleras genom en friskrivningsklausul i 
Avtal för MISTEL-projekt. 
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BEhaNDLING aV pERSON- 
UppGIFTER Och DOKUMENTaTION
7.1 Allmänt om  
dokumentAtIon och perSon-
uppgIfter I teStbäddSprojekt
Vid genomförandet av ett testbäddsprojekt bör 
behandling av personuppgifter undvikas, så 
långt det är möjligt. I varje projekt bör man sär-
skilt undersöka om det går att undvika. Över-
väg i stället att behandla fiktiva personuppgifter 
eller envägskrypterade personuppgifter som 
inte kan bakåt-identifieras till en vård- eller 
omsorgstagare inom verksamheten. 

Om det vid genomförande av testbäddspro-
jekt ändå finns behov av att dokumentera iden-
tifierabara resultat och svar från testpersoner 
blir detta att betrakta som personuppgifter som 
omfattas av särskild lagstiftning. Om dokumen-
tationen kommer att omfatta uppgifter om in-
divider som är vård- och omsorgstagare är dessa 
uppgifter dessutom att betrakta som känsliga 
personuppgifter som omfattas av sekretess.

I de testbäddsprojekt där verksamheten 
använder en testprodukt eller metod som en 
ersättning för den gängse insatsen för omsorgs-
tagaren måste detta dokumenteras i den ordi-
narie individrelaterade dokumentationen så att 
den hålls komplett när det gäller insatser och 
effekterna av dessa. Detta gäller även i de fall då 
omsorgstagaren har ordinarie insatser och en 
testprodukt används parallellt. Om denna ger 
en påverkan på individens förmågor eller situ-
ation måste detta noteras i individdokumenta-
tionen för att kunna följa individens insatser 
och effekten av dessa.

7.2 regler om  
perSonuppgIfter och  
IndIvIddokumentAtIon
Bestämmelser om behandling av personupp-
gifter finns i personuppgiftslagen (1998:204), 
PuL. Syftet med lagen är att skydda människor 
mot att deras personliga integritet kränks vid 
behandling av personuppgifter. 

Med personuppgifter avses enligt PuL upp-
gifter som direkt eller indirekt kan hänföras till 
fysiskt levande personer. Det innebär att även 

bilder, föremål eller kodade eller krypterade 
uppgifter kan utgöra personuppgifter, om de 
kan spåras eller kopplas till en individ. 

Inom vård och omsorg regleras personupp-
giftsbehandlingar av särskild lagstiftning:
• Dokumentation av personuppgifter som 

sker efter hälso- och sjukvård regleras av 
patientdatalagen (2008:355), PDL.

• Dokumentation av insatser inom social 
omsorg regleras istället av lagen (2001:454) 
om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten, SoLPuL. 

Att dokumentation inom dessa verksamheter 
specialregleras beror på att de hanterar mestadels 
känsliga personuppgifter som kräver särskilda 
hänsynstaganden vad gäller skyddet för uppgif-
terna och möjligheter att utbyta information. 

Socialstyrelsen har meddelat kompletteran-
de föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informa-
tionshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården. Socialstyrelsen har vidare meddelat 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) 
om dokumentation i verksamhet som bedrivs 
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. (Soci-
altjänstlagen (2001:453), SoL, Lag (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, LVM och Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS.)

7.3 perSonuppgIftSAnSvAr 
Enligt PuL är det den som bestämmer ändamå-
len med en viss behandling av personuppgifter 
som är ansvarig för att uppgifterna behandlas 
på ett korrekt sätt. Beroende på för vems verk-
samhet som dokumentationen ska ske kan det 
alltså vara både verksamheten och innovatören 
som dokumenterar individrelaterad informa-
tion och som blir att betrakta som personupp-
giftsansvarig.

Om dokumentationen uppstår i samband 
med vård är enligt PDL varje vårdgivare person-
uppgiftsansvarig för den behandling av person-
uppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och 
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kommun är varje myndighet, dvs. nämnd, som 
bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsan-
svarig för den behandling av personuppgifter 
som myndigheten utför (2 kap. 6 § PDL). 

Om dokumentationen uppstår efter sociala 
omsorgsinsatser är det ansvarig nämnd som 
är personuppgiftsansvarig och behandling av 
personuppgifter ska ske med stöd av SoLPuL. 

Dokumentation som förs av en privat alter-
nativ utförare till kommunen är ansvarig för sin 
egen dokumentation och räknas också som en 
egen vårdgivare.

När det är innovatören som ser behov av att 
dokumentera personuppgifter i samband med 
genomförande av tester eller vid sammanställ-
ning av resultat, är det innovatören och dennes 
företag som är personuppgiftsansvarig. Denne 
måste då i sin egen verksamhet kunna behandla 
personuppgifterna på ett sätt som överensstäm-
mer med bestämmelserna i PuL.

7.4 perSonuppgIftSbIträde 
Det är vanligt att en personuppgiftsansvarig kö-
per drift av IT-system eller en specifik tjänst av 
en leverantör utanför den egna organisationen. 
Leverantören av driften eller tjänsten behandlar 
i detta fall personuppgifter för den personupp-
giftsansvariges räkning, och har då rollen som 
personuppgiftsbiträde. Den personuppgifts-
ansvarige och personuppgiftsbiträdet måste 
då upprätta ett personuppgiftsbiträdes- avtal 
där den personuppgiftsansvarige ska meddela 
instruktioner till biträdet om personuppgifts- 
behandlingen, bl.a. om skyddet för personupp-
gifterna när de hanteras av personuppgifts- 
biträdet.

Personuppgiftsbiträdesavtal kan aktualiseras 
i ett testbäddsprojekt som avser test av mjuk-
vara, system eller en applikation. En sådan 
situation uppstår om ett testbäddsprojekt för 
sitt genomförande kräver att personuppgifter 
ska behandlas. Finns det inget behov av att 
använda personuppgifter, behöver inget sådant 
avtal skrivas. 

Två situationer är tänkbara i ett testbädds-
projekt: 
1. Verksamhet inom Västerås stad ska behandla 

personuppgifter för innovatörens räkning i 
testbäddsprojektet.

2. Innovatören ska behandla personuppgifter 
för Västerås stads räkning.

Den förstnämnda situationen kan uppstå om 
innovatören ska testa t.ex. en programvara i 
Västerås stads systemmiljö. Västerås stad är inte 
i detta fall personuppgiftsansvarig utan har rol-
len som personuppgiftsbiträde åt innovatören. 
Staden upplåter eller lånar ut sin systemmiljö 
och servrar åt innovatören för att kunna få 
önskade testresultat i IT-miljön. Innovatören 
ansvarar således för de personuppgifter som 
han eller hon samlar in och databehandlar. Det 
är innovatören som ska göra en s.k. laglighets-
prövning, dvs. kontrollera att personuppgifts-
behandlingen är tillåten enligt gällande rätt. 
Innovatören får t.ex. behandla personuppgifter 
i ett virtuellt test för mjukvaror eller medicin-
tekniska produkter med stöd av ett samtycke 
från några testpersoner som denne har anlitat.

Observera att innovatörens data i detta fall 
ska hanteras logiskt separerat från Västerås 

perSonuppgIftSbIträdeS-
AvtAl fInnS I mIStelS  
AvtAlSSAmlIng
Ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
innovatören och Västerås stad kan aktuali-
seras i ett testbäddsprojekt som avser test 
av mjukvara, system eller applikation, t.ex. 
om Västerås stad databehandlar person-
uppgifter åt innovatören, eller tvärtom. 
Undvik dock i så lång utsträckning som 
möjligt att använda personuppgifter i ett 
testbäddsprojekt. använd hellre fiktiva 
personuppgifter eller envägskryptera per-
sonuppgifterna. Om personuppgifter är 
nödvändiga för ett test, pseudonymisera 
dem när så är möjligt. Ska innovatören få 
ta del av uppgifter om vård- och omsorgs-
tagare eller finns det en sådan risk i rollen 
som personuppgiftsbiträde, bör ansvarig 
nämnd i Västerås stad teckna en personlig 
sekretessförbindelse med innovatören 
samt dennes medarbetare, se tidigare 
avsnitt.

personuppgiftsbiträdesavtalet läggs som 
en bilaga till ”avtal om MISTEL-projekt”.
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stads lagrade information. Data får inte i detta 
fall sammanblandas eller sambearbetas utan 
får av staden endast behandlas som ett led i en 
teknisk bearbetning för innovatörens räkning. 
Det beror på att Västerås stads information 
utgör allmän handling och omfattas av sekre-
tess. Denna får alltså inte göras på något sätt 
tillgänglig för innovatören. 

Den andra situationen kan föreligga vid test 
av t.ex. en e-tjänst eller applikation som inno-
vatören utvecklar. Är det fråga om personupp-
giftsbehandling för vård- och omsorgsändamål 
krävs inget samtycke från de registrerade för en 
begränsad pilot eller test eftersom behandling-
en har stöd i antingen PDL eller SoLPuL.  
Västerås stad är dock personuppgiftsansvarig, 
och innovatören har i detta fall rollen som per-
sonuppgiftsbiträde eftersom han eller hon inte 
har lagliga möjligheter att normalt sett behand-
la vård- och omsorgstagares personuppgifter, så-
vida inte vård- och omsorgstagaren har lämnat 
ett uttryckligt samtycke direkt till innovatören. 

7.5 underbIträden
Ett personuppgiftsbiträde får överlåta behand-
lingen av den personuppgiftsansvariges person-
uppgifter till en eller flera underleverantörer, 
s.k. underbiträden. Det är tillåtet enligt lag 
under två förutsättningar:
• Att personuppgiftsbiträdet har fått en full-

makt från den personuppgiftsansvarige att 
anlita ett underbiträde.

• Att personuppgiftsbiträdet och underbiträ-
det har tecknat ett personuppgiftsbiträdes-
avtal.

I MISTELs avtalssamling finns ett personupp-
giftsbiträdesavtal som innehåller en reglering 
som medger underbiträden.

7.6 behAndlIng eller lAgrIng 
Av perSonuppgIfter utomlAndS
Om innovatören, personuppgiftsbiträdet eller 
underbiträdet ska behandla personuppgifter 
som ingår i testbäddsprojektet utomlands ställs 
särskilda krav. Dessa aktualiseras särskilt om 
det ingår en molntjänstelösning i testbäddspro-
jektet.

Så länge personuppgifterna behandlas inom 
EU eller EES-området, gäller motsvarande lag-

stiftning som i Sverige och behandling får ske 
som om det vore i Sverige.

Om behandling ska ske i USA krävs att den 
som ska behandla uppgifterna har anslutit sig 
till ett särskilt regelverk mellan EU och USA 
– Safe Harbor. Då ska företaget finnas listat 
hos handelskammaren i USA. Behandling av 
personuppgifter i andra delar av världen kräver 
att företaget har beslutat om att tillämpa EU-
kommissionens Standardavtalsklausuler. 

7.7 glöm Inte SekreteSS- 
förbIndelSe för bIträdet
I tidigare avsnitt uppmärksammas behovet av 
att teckna en sekretessförbindelse med konsul-
ter som anlitas av Västerås stad. Det behovet 
kan föreligga också när innovatören har rollen 
som personuppgiftsbiträde åt Västerås stad 
i ett MISTEL-projekt. Om innovatören be-
handlar känsliga personuppgifter om vård- och 
omsorgstagare för stadens räkning måste även 
frågan om sekretess hanteras. Ansvarig nämnd 
i Västerås stad som är involverad i ett sådant 
testbäddsprojekt bör då teckna en personlig 
sekretessförbindelse med innovatören och med 
hans eller hennes medarbetare. 
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RESULTaTET aV TESTBÄDDENS 
VERKSaMhET
8.1 upphovSrätt och  
AnnAn ImmAterIAlrätt
8.1.1 ImmAterIAlrätt
Immaterialrätt är det rättsområde som behand-
lar skyddet för intellektuella prestationer och 
kännetecken. Immaterialrätten syftar till att 
skydda t.ex. uppfinningar samt litterära och 
konstnärliga verk. Regelverket ger ett omfattan-
de skydd bl.a. mot olika former av kopiering 
eller efterbildning och mot obehörigt utnyttjan-
de. Varje rättighetstyp – upphovsrätt, patent- 
rätt, varumärkesrätt etc. – har sina särdrag när 
det gäller skyddet. Vissa typer av intellektuella 
prestationer, t.ex. datorprogram, kan vara före-
mål för skydd enligt flera system.

Upphovsrätten är i Sverige, till skillnad från 
t.ex. patenträtten (se nedan), formlös. Detta 
innebär att skyddet automatiskt uppstår då ett 
verk skapas. Något krav på registrering, marke-
ring, deponering etc. finns därmed inte i Sverige. 
I samma stund som ett alster kvalificeras som 
ett verk omfattas det av upphovsrättslagens 
skydd. I och med detta finns det ett stort ut-
rymme att avtalsvägen reglera rättigheterna till 
sådana upphovsrättsliga verk genom upplåtelse 
av nyttjanderätt (licens) och/eller överlåtelse 
(motsvarar försäljning). Enligt upphovsrättsla-
gen (1960:729) skyddar upphovsrätten alla for-
mer av ”litterära och konstnärliga” verk. Som 
litterära verk räknas t.ex. datorprogram.

Patenträtt innebär att den som gjort en upp-
finning (t.ex. en produkt eller en process) och 
som inte tidigare är känd, kan få ensamrätt – 
patent – till denna. Patentering uppnås genom 
ett ansökningsförfarande som resulterar i en 
registrering av uppfinningen. Ska uppfinningen 
skyddas i Sverige ska ansökan göras hos Patent- 
och registreringsverket. Godkänns patentansö-
kan innebär det att ingen annan under viss tid 
får använda uppfinningen genom att tillverka, 
sälja eller importera uppfinningen utan patent-
havarens tillstånd. Den rättsliga regleringen 
finns i huvudsak i patentlagen (1967:837). Att 
registrera patent är komplicerat, dyrt och tids-
krävande. I praktiken måste innovatören anlita 
professionell hjälp av ett patentombud.

8.1.2 ImmAterIAlrätt I  
mIStel-projekt
Olika scenarier kan tänkas i ett testbäddspro-
jekt, t.ex. att en innovatör önskar testa ett 
datorprogram eller ber Västerås stad att vidare- 
utveckla ett systemprogram. Det är viktigt att 
parterna klargör i ett avtal de upphovsrättsliga 
frågorna till datorprogram och dylikt, både före 
projektstart beträffande licenser m.m. men 
även till resultatet av ett utvecklingsprojekt.

före projektStArt
Före projektstart av ett MISTEL-projekt måste 
ensamrätten till s.k. ursprungligt material 
regleras. Eftersom det är Västerås stad som till-
handahåller testbäddsprojekten, riskerar staden 
också att utge skadestånd för upphovsrättsin-
trång, om det visar sig att programvaror m.m. 
ägs av en tredje part. Innan ett testbäddsprojekt 
startar måste innovatören således ge vissa ut-
fästelser i avtal. Innovatören ska bl.a. garantera 
följande: 
• Att innovatören innehar samtliga nödvän-

diga licenser och rättigheter till ursprungligt 
material som krävs för att genomföra projek-
tet enligt Avtalet.

• Att innovatörens immateriella rättigheter 
till ursprungligt material inte är föremål för 
panträtt eller annan äganderättsinskränkning.

• Att Västerås stads användning av ursprung-
ligt material som tillhandahålls av innova-
tören inom ramen för projektet inte utgör 
intrång i tredje mans rätt.

Innovatörens ansvar omfattar givetvis inte 
intrångsanspråk som grundas på material eller 
data som Västerås stad tillhandahållit, eller mo-
difiering eller vidareutveckling av ursprungligt 
material som staden (eller tredje man för vilken 
staden svarar för) utfört. 

En annan fråga som parterna måste reglera 
före projektstart är nyttjanderätten till en inno-
vation. Innovatören har ensamrätt till innova-
tionen, men ska den vidareutvecklas eller testas 
i ett testbäddsprojekt bör parterna reglera i vil-
ken omfattning Västerås stad får använda den. 
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Det görs genom att entreprenören upplåter en 
icke-exklusiv licens till kommunen att använda, 
modifiera och mångfaldiga tillhandahållen 
innovation. Här finns många olika lösningar 
som parterna kan komma överens om. Man 
kan komma överens om att licensen antingen 
är evig eller begränsad i tid. Parterna bör också 
reglera vilka andra, t.ex. konsulter som staden 
anlitar, som får licens att arbeta med innovatio-
nen.

vAd SkA gällA efter projektSlut
Ett testbäddsprojekt kommer att slutföras med 
ett resultat, t.ex. en bättre eller säkrare pro-
dukt/tjänst eller en prototyp. Parterna bör ta 
höjd för detta förväntade resultat i avtal och 
reglera vem som ska ha upphovsrätt till resul-
tatet. Innehav av upphovsrätten innebär bl.a. 
att innehavaren förfogar över alla exemplar 
av datorprogram m.m. samt dokumentation. 
Innehavet är fullständigt och inkluderar rätt 
för innehavaren att själv eller genom tredje part 
fritt ändra och vidareutveckla resultatet. Inne-
havet innebär också obegränsad rätt att överlåta 
samt upplåta nyttjanderätt till resultat till tredje 
parter i obegränsat antal led. 

Västerås stads dokumentation i ett test-
bäddsprojekt ingår inte i resultatet. Dokumen-
tationen är allmän handling och som huvud-
regel offentlig. Sekretess kan dock råda för 
uppgifter i dokumentationen om innovatörens 
affärs- och driftförhållanden samt uppgifter om 
innovationen.

Västerås stad har gjort bedömningen att 
staden som regel inte kommer att göra anspråk 
på ensamrätt eller äganderätt till resultatet av 
ett testbäddsprojekt. För att undvika missför-
stånd och klarlägga vad som kommer att gälla 
för resultatet ska parterna reglera rättigheter till 
resultatet. I ”Avtal för MISTEL-projekt” finns 
färdiga klausuler med kryssrutor för reglering 
av resultatet.

8.1.3 vAd gäller för InnovAtörer 
Som är AnStälldA Av väSteråS StAd
Enligt huvudregeln har en arbetstagare rätt till 
uppfinningar (bortsett från upphovsrätten till 
datorprogram vilken övergår till arbetsgivaren 
automatiskt). Men det beror på omständighet-
erna. I undantagsfall har arbetsgivaren rätt till 
uppfinningar som anställda tagit fram. Det 

AvtAlSklAuSuler för  
ImmAterIAlrätt fInnS I  
mIStelS AvtAlSSAmlIng 
I MISTELs avtalssamling finns ”avtal om 
MISTEL-projekt”. Det är huvudavtalet 
för ett testbäddsprojekt som parterna ska 
teckna före projektstart. I detta avtal finns 
en reglering av immaterialrättsliga frågor, 
både före projektstart och till resultatet 
vid projektslut. Regleringen är i huvudsak 
anpassad till datorprogram och system-
program som antingen testas eller utveck-
las i ett testbäddsprojekt inom MISTEL.

avtalet innehåller olika alternativ 
med kryssrutor beroende på vad parter-
na kommer överens om. Det förenklar 
avtalsprocessen och minimerar risken för 
rättsförlust för någon av parterna. En an-
nan tanke är att undvika i så stor utsträck-
ning som möjligt kompletterande villkor i 
form av ny text. Under klausul 15 i avtalet 
kan parterna dock tillföra kompletterande 
avtalsvillkor.
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beror på anställningsavtalets utformning samt 
gällande kollektivavtal. Utgör forskning eller 
uppfinningsverksamhet arbetstagarens huvud-
sakliga arbetsuppgift, och utgör en uppfinning 
väsentligen ett resultat av sådan verksamhet, 
tillfaller enligt lagen (1949:345) om rätten till 
arbetstagares uppfinningar upphovsrätten till 
arbetsgivaren. 

Lagen innehåller ytterligare bestämmelser 
om upphovsrättsliga frågor i anställningsförhål-
landen, t.ex. ersättning till arbetstagare. Lagen 
är dispositiv, dvs. en anställd och en arbetsgivare 
kan själva avtala om rättighetsinnehav till den 
anställdes resultat. ”Avtal för MISTEL-projekt” 
(som finns i MISTELs avtalssamling) kan således 
också användas i situationer när anställda inom 
Västerås stad vill testa t.ex. ett egenutvecklat 
datorprogram i ett testbäddsprojekt.

8.2 uppföljnIng och kvAlItet
Verksamheter som deltar i tester bör dokumen-
tera sina erfarenheter av testbäddsprojekt och 
återföra viktiga erfarenheter till det interna 
kvalitetsarbetet. Detta måste göras utan att 
göra intrång på innovatörens ensamrätt till sin 
produkt eller lösning.

Istället bör uppföljningen inriktas på vilka 
erfarenheter deltagande medarbetare har gjort, 
om det finns rutiner som kan förbättras eller 
om det finns anledning att förbättra något 
annat som kan påverka kvaliteten positivt. 

Verksamheten bör i största möjliga mån 
planera in tid för sådan kvalitetsförbättrande 
uppföljning och återkoppling så att erfarenheter 
av andra arbetssätt kan tas tillvara.
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UpphaNDLING  
Och KONKURRENS
9.1 teSter, upphAndlIng  
och konkurrenS
Under tiden som test pågår där innovatör testar 
med hjälp av en verksamhet är det inte frågan 
om en upphandlingssituation. Under denna fas 
är det inte frågan om att kommunen införskaffar 
någon vara eller tjänst och normalt får inte 
testprodukterna behållas av den verksamhet där 
de har testats, de tillhör innovatören.

Upphandlingssituationen uppstår senare 
när test är genomförda och verksamheten vill 
använda produkten i ordinarie verksamhet. Då 
måste verksamheten upphandla på vanligt sätt.

Testperioden kan istället ge upphov till 
konkurrensfrågor. För att undvika detta ställer 
MISTEL upp villkor för att använda sig av test-
bäddsprojekten som är lika för alla. Alla som 
uppfyller villkoren är välkomna att testa och få 
sin produkt testad och använd i verksamhet. 
Innovatören får betala för att använda vissa 
tjänster i testbäddsprojekten. Det kan dock 
finnas begränsningar av resursskäl eftersom 
det måste finnas en verksamhet som är intres-
serad av och kan åta sig att ta emot och delta i 
testbäddsprojekt.
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9.2 upphAndlIngSförfArAndet
Inköp av varor och tjänster inom den offentliga 
sektorn ska ske genom offentlig upphandling. 
Upphandlingsförfarandet regleras bl.a. i lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 
Lagen bygger i huvudsak på EU:s upphand-
lingsdirektiv. De upphandlande myndigheterna 
ska enligt EU-reglerna vara sakliga och välja 
leverantör med hänsyn enbart till det som 
köps. Annan hänsyn, som till exempel lojalitet 
mot den innovatör som tidigare använt sig av 
testbäddsprojektens verksamhet får inte före-
komma. 

De grundläggande principerna för offentlig 
upphandling gäller för all upphandling av 
varor, tjänster och byggentreprenader:
• icke-diskriminering,
• likabehandling,
• transparens, 
• proportionalitet och 
• ömsesidigt erkännande3). 

Om verksamheten efter testbäddsprojektets 
avslut bedömer att produkt eller tjänst behöver 
köpas in till verksamheten ska ett uppdrag läm-
nas till någon av upphandlarna i Västerås stad 
att genomföra en upphandling. I planerings- 
stadiet av upphandlingen utför upphandlaren 
en marknadsanalys för att bland annat under-
söka vilka potentiella leverantörer som finns på 
marknaden. När sedan kravspecifikationen ska 
utformas så kommer detta inte att ske utifrån 
resultatet inom ramen för testbäddsprojektet, 
utan utgår endast ifrån verksamhetens behov. 

Innovatören får således inte vara med och på-
verka hur kravspecifikationen ska utformas. 

Det finns flera olika upphandlingsförfaran-
den. Om det skulle bli aktuellt för verksam-
heten att efter ett testbäddsprojekt genomföra 
en upphandling så torde det vara så kallad 
öppen upphandling som blir aktuell. Vid öppen 
upphandling måste upphandlingen annonse-
ras i ”Europeiska Gemenskapernas officiella 
tidning” (EGT). Efter det publiceras den både 
i tidningen och i den elektroniska databasen 
”Tenders Electronic Daily” (TED). Intresserade 
anbudsgivare får kännedom om upphandling-
en genom att läsa annonsen. Därefter erhåller 
anbudsgivaren förfrågningsunderlaget från den 
upphandlande myndigheten. Alla leverantörer 
har rätt att lämna anbud. På så sätt undviker 
man att upphandlingen snedvrids till endast 
den leverantör som tidigare har varit i kontakt 
med verksamheten genom testbäddsprojekt.

Innovationsupphandling kan användas när 
marknaden inte kan tillgodose ett visst behov. 
Den ersätter inte en vanlig upphandling utan 
är istället en process som genomförs innan 
den egentliga upphandlingen i syfte att främja 
utvecklandet av nya eller bättre produkter och 
tjänster. Innovationsupphandling kan till ex-
empel användas på problem som man tror kan 
lösas genom vidareutveckling av redan befint-
liga produkter eller vid nyutveckling av pro-
dukter som baseras på redan befintlig kunskap 
och forskning. Precis som vid all upphandling 
så ska en marknadsanalys göras innan innova-
tionsupphandlingen genomförs.

3) För mer information se Konkurrensverket (september 2012) ”Upphandlingsreglerna – en introduktion” 
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ÖVERGRIpaNDE FRåGOR

10.1 kommunAl kompetenS
MISTEL kommer att bedrivas inom ramen för 
Västerås stads verksamhet, under Äldrenämn-
den. 

Kommuner och landsting får enligt 2 kap. 1 
§ Kommunallagen (1991:900) ha hand om så-
dana angelägenheter som är av allmänt intresse 
och som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller kommunmedlemmar. 
De närmare gränserna för vilka frågor som kan 
ingå i denna s.k. allmänna kompetens, preci-
seras genom praxis. Frågan om testbäddsverk-
samhet har inte varit föremål för prövning, 
men angränsande frågor och sammantaget får 
testbäddsverksamhet under de former som 
gäller för MISTEL anses ingå i den kommunala 
kompetensen. Etableringen av MISTEL möjlig-
gör ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och ut-
veckling för såväl verksamhet som innovatörer.

Vid genomförandet av testbäddsprojekt 
måste MISTEL kontinuerligt pröva vilken typ 
av stöd som efterfrågas av respektive projekt 
och att detta är möjligt att ge mot bakgrund av 
kraven på kommunal kompetens. 

Av 2 kap. 2 § KL följer att kommunen 
måste behandla sina medlemmar lika vilket för 
MISTEL innebär att testbäddsverksamheten 
kommer att vara öppen för alla som har test-  
projekt inom de områden och villkor som gäller 
för MISTEL.

10.2 AvgIfter  
och fInAnSIerIng
Kommunal verksamhet får inte ha som syfte att 
vara vinstdrivande. Avgifter får enligt 8 kap.  
3 b § KL tas ut för tjänster och nyttigheter som 
man tillhandahåller, men avgiften ska enligt  
3 c § samma kapitel beräknas enligt självkost-
nadsprincipen. Denna princip ska gälla i förhål-
lande till kommunmedlemmar som andra. Det 
finns dock inom ramen för självkostnadsprin-
cipen möjlighet att fastställa olika avgiftsnivåer 
för kommunmedlemmar respektive andra.

Beslut om avgifter för MISTEL kommer 
att fattas av Äldrenämnden, samt eventuellt 
i andra nämnder i den mån dessa berörs av 
MISTELs verksamhet.

 
10.2.1 SjälvkoStnAdSprIncIpen
Vid en beräkning av en avgift enligt självkost-
nadsprincipen kan i princip samtliga kostnader 
som skulle vara motiverade vid en normal 
affärsmässig drift enligt företagsekonomiska 
utgångspunkter, tas med. Alla relevanta direkta 
och indirekta kostnader som verksamheten ger 
upphov till kan tas med i en självkostnads-  
beräkning4).

Exempel på direkta kostnader är:
• Personal- och personalomkostnader,
• Material,
• Tjänster,
• Försäkringar

Exempel på indirekta kostnader är:
• Lokalkostnader,
• Kapitalkostnader,
• Administrationskostnader

4) Mer information om hur hög avgiften får vara i förhållande till kostnadsberäkningen finns på s. 499 ff. i 
”Kommunallagen, med kommentarer och praxis”, SKL Kommentus, 2011.
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VERSIONShISTORIK  
FÖR DOKUMENTET 

Datum Ändring Ansvar
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JURIDISK VÄGLEDNING  
FÖR TESTBÄDDEN MISTEL 

- Avtalssamling -



INNEHÅLL

A
A1   Instruktion för avtal för MISTEL-projekt

A2   Avtal för MISTEL-projekt

A2   BILAGA 1, Avtal för MISTEL-projekt 
 – Projektplan inklusive tidsplan

A2   BILAGA 2, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Pris

A2   BILAGA 3, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Instruktion för Personuppgiftsbiträdesavtal för MISTEL-projekt

A2   BILAGA 3, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Personuppgiftsbiträdesavtal för MISTEL-projekt

A2   BILAGA 4, Avtal för MISTEL-projekt   
 – Tredjepartsprogramvara och licensvillkor

A2   BILAGA 5, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Krav på Innovatören

A2   BILAGA 5a, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Säkerhetskrav

A2   INSTRUKTION TILL BILAGA 6, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Instruktion för sekretessförbindelse för konsulter i MISTEL-projekt

A2   BILAGA 6, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Personlig sekretessförbindelse för konsulter i MISTEL-projekt

A2   BILAGA 6, Avtal för MISTEL-projekt  
 – Information om innebörden av en sekretessförbindelse för konsulter i  
  MISTEL-projekt

B
B1   Instruktion för att inhämta samtycke till deltagande i testbäddsprojekt från personer  

 med vård och omsorg i hem- eller boendemiljö i ett MISTEL-projekt

B2   Samtycke till deltagande i testbäddsprojekt för vård- och omsorgstagare i hem-  
 eller boendemiljö



C
C1   Instruktion för att inhämta samtycke till deltagande i testbäddsprojekt från personer  

 utan vård- eller omsorgsinsats i ett MISTEL-projekt

C2   Samtycke till deltagande i testbäddsprojekt för personer utan vård- och omsorgsinsats

D
D1   Instruktion för att lämna information om sekretesserinran för anställda inom  

 Västerås stad som ska arbeta med MISTEL-projekt

D2:1  Sekretesserinran för anställda inom Västerås stad som ska arbeta med  
 MISTEL-projekt

D2:2  Information om innebörden av sekretesserinran för anställda inom Västerås stad  
 som ska arbeta med MISTEL-projekt 

E
E1   Instruktion för ansvarsfriskrivning för Västerås stad för direkta och indirekta skador  

 vid medverkan i ett MISTEL testbäddsprojekt – testperson som inte är vård- och  
 omsorgstagare

E2   Ansvarsfriskrivning för Västerås stad för direkta och indirekta skador vid medverkan  
 i ett MISTEL testbäddsprojekt – testperson som inte är vård- och omsorgstagare

F
F   Överenskommelse om medverkan i MISTEL testbäddsprojekt





Bifogat finns ett Avtal för MISTEL-projekt.

1. Avtalet är avsett att tecknas med en extern fysisk eller juridisk person för testbäddsverksamhet. 
Avtalet utgör huvudavtalet. Därutöver tillkommer olika bilagor, bl.a. projektplan inklusive 
tidplan och eventuella säkerhetskrav som gäller för testbädden. Västerås stads eget blankett-
förråd torde kunna försörja ett testbäddsprojekt med de bilagor som anses nödvändiga i 
avtalsförhållandet.

2.  Avtalet kan även användas mellan myndigheter som inleder ett samarbete om ett testbädds-
projekt, t.ex. två förvaltningar i var sitt landsting, liksom mellan Västerås stad och anställda 
av staden.

3.  Avtalet har utformats med olika val i form av kryss-rutor. Tanken bakom detta är att undvika 
i så stor utsträckning som möjligt kompletterande villkor i form av ny text. Under klausul 15 
kan parterna tillföra kompletterande avtalsvillkor.

4. Upphovsrätten till resultatet av MISTEL-projektet regleras i klausulen 11. Villkoren där är i  
huvudsak anpassade till datorprogram och systemprogram som antingen testas eller utveck-
las i ett testbäddsprojekt inom Västerås stad. Upphovsrätten är i Sverige, till skillnad från 
t.ex. patenträtten, formlös. Detta innebär att skyddet automatiskt uppstår då ett verk skapas. 
Något krav på registrering, markering, deponering etc. finns därmed inte i Sverige. I samma 
stund som ett alster kvalificeras som ett verk omfattas det av upphovsrättslagens skydd. I och 
med detta finns det ett stort utrymme att avtalsvägen reglera rättigheterna till sådana upp-
hovsrättsliga verk genom upplåtelse av nyttjanderätt (licens) och eller överlåtelse (motsvarar 
försäljning). Olika scenarier kan tänkas i ett testbäddsprojekt, t.ex. att en innovatör önskar 
testa ett datorprogram eller ber Västerås stad att vidareutveckla ett systemprogram. Det är 
viktigt att parterna klargör i avtalet upphovsrätten till datorprogram etc. före projektstarten, 
men även till resultatet av ett utvecklingsprojekt som innefattar t.ex. programmering i Västerås 
stads regi. 

5. Enligt huvudregeln har en arbetstagare rätt till uppfinningar (bortsett från upphovsrätten till 
datorprogram vilken övergår till arbetsgivaren automatiskt), om inte omständigheterna talar 
för att arbetsgivaren ska träda in som upphovsman. Det beror således på anställningsavtalets 
utformning samt gällande kollektivavtal. Utgör forskning eller uppfinningsverksamhet arbets-
tagarens huvudsakliga arbetsuppgift, och utgör en uppfinning väsentligen ett resultat av sådan 
verksamhet, tillfaller enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar upp-
hovsrätten till arbetsgivaren. Lagen innehåller ytterligare bestämmelser om upphovsrättsliga 
frågor i anställningsförhållanden, t.ex. ersättning till arbetstagare. Lagen är dispositiv, dvs. en 
anställd och en arbetsgivare kan själva avtala om rättighetsinnehav till den anställdes resultat. 
Avtalet för testbäddsprojekt kan således användas i situationer när anställda inom Västerås 
stad vill testa ett egenutvecklat datorprogram. 

Slut på instruktionen.
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2. AvTALET
Avtalet består av detta avtalsdokument (”Avtal för MISTEL-projekt”) och nedan angivna bilagor. 

  Bilaga 1 – Projektplan inklusive tidplan  

  Bilaga 2 – Pris

  Bilaga 3 – Personuppgiftsbiträdesavtal

  Bilaga 4 – Tredjepartsprogramvara och licensvillkor

  Bilaga 5 – Krav på Innovatören

  Bilaga 5a – Säkerhetskrav för Testbädden

  Bilaga 6 – Sekretessförbindelse för konsulter

Om de i Avtalet ingående handlingarna innehåller motstridiga regleringar ska de gälla i nedan 
nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

1. Avtal för MISTEL-projekt

2. Personuppgiftsbiträdesavtal (Bilaga 3)

3. Krav på Innovatören (Bilaga 5 och 5a)

4. Projektplan inklusive tidsplan (Bilaga 1)

5. Pris (Bilaga 2)

6. Tredjepartsprogramvara och licensvillkor (Bilaga 4)

1. pArTEr
Innovatör (nedan kallad ”Innovatören”) Person-/Organisationsnummer

Gatuadress

Postadress

Testbäddsinnehavare 
(nedan kallad ”Testbäddsinnehavaren”)

Förvaltning Organisationsnummer

Gatuadress

Postadress

Västerås stad

Stadshuset

721 87 Västerås

212000-2080

  Bilaga 1 – Projektplan inklusive tidplan  

  Bilaga 2 – Pris

  Bilaga 3 – Personuppgiftsbiträdesavtal

  Bilaga 4 – Tredjepartsprogramvara och licensvillkor

  Bilaga 5 – Krav på Innovatören

  Bilaga 5a – Säkerhetskrav för Testbädden

  Bilaga 6 – Sekretessförbindelse för konsulter
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3. BAKgruND oCH SyFTE
En Testbädd är en miljö där nya idéer kan testas i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. 
Testbäddsinnehavaren, i detta fall Västerås stad, erbjuder tjänster som låter en fysisk eller juridisk 
person att prova och utveckla idéer avsedda för kommunal vård och omsorg genom ett nära sam-
arbete med blivande användare i de miljöer där den färdiga produkten ska fungera 
(”Testbädden”). En testbädd inom Västerås stad bedrivs alltid i ett MISTEL testbäddsprojekt.

En Testbädd kan bestå av både fysiska och virtuella miljöer. Den är öppen för alla typer av idéer 
avsedda för kommunal vård och omsorg, t.ex. produkter eller tjänster. Testbädden erbjuds såväl 
till fysiska och juridiska personer som normalt inte har tillgång till kommunal vård och omsorg 
för att testa en idé, som till verksamheter inom kommunal vård och omsorg.

Innovatören har presenterat en idé eller produkt som är lämplig för testning och vidareutveckling 
i Testbädden, varför parterna ingått detta Avtal.

4. oM TESTBäDDSprojEKTET
Innovatörens innovation för detta testbäddsprojekt kallas ....................................... (”Innovationen”) 
och beskrivs närmare i Bilaga 1 (Projektplan inklusive tidplan).

Testbädden och de olika miljöer där Innovationen ska testas ska specificeras i Bilaga 1 (Projekt-
plan inklusive tidplan). Testbädden tillhandahålls i befintligt skick och i den omfattning och 
utformning som anges i Bilaga 1 (Projektplan inklusive tidplan). 

Därutöver ska tidplanen för projektet, eventuella leverabler från endera parten samt förväntat 
resultat från projektet anges i Bilaga 1 (Projektplan inklusive tidplan). Innovatören bekräftar att 
samtliga krav och förväntningar på Testbädden och Testbäddsinnehavaren framgår uttryckligen av 
nämnda bilaga.

5. TESTBäDDSINNEHAvArENS ÅTAgANDEN
  Testbäddsinnehavarens alla åtaganden i Testbäddsprojektet framgår uttömmande av 
  Bilaga 1 (Projektplan inklusive tidplan). 

  Parterna har bestämt i Bilaga 1 (Projektplan inklusive tidplan) att Testbäddsinnehavaren  
  ska behandla personuppgifter för Innovatörens räkning i projektet. Testbädds-
  innehavarens åtaganden i denna del framgår av Bilaga 3 (Personuppgiftsbiträdesavtal).

6. INNovATörENS ÅTAgANDEN
  Innovatörens åtaganden regleras i Bilaga 5 (Krav på Innovatören), Bilaga 5a 
  (Säkerhetskrav) och i övriga delar av Avtalet.

  Parterna har bestämt i Bilaga 1 (Projektplan inklusive tidplan) att Innovatören ska 
  behandla personuppgifter för Testbäddsinnehavarens räkning i projektet. Innovatörens  
  åtaganden i denna del framgår av Bilaga 3 (Personuppgiftsbiträdesavtal).

7. AvTALSTID
  Avtalet gäller från dess undertecknande av båda parter och upphör när testbädds-
  innehavarens slutrapport har expedierats till Innovatören. Avtalet kan förlängas efter  
  skriftlig överenskommelse mellan parterna.

 Avtalet kan under vissa omständigheter sägas upp i förtid enligt punkt 12 nedan.

  Testbäddsinnehavarens alla åtaganden i Testbäddsprojektet framgår uttömmande av 

  Parterna har bestämt i 
  ska behandla personuppgifter för Innovatörens räkning i projektet. Testbädds-

  Innovatörens åtaganden regleras i 
  (Säkerhetskrav) och i övriga delar av Avtalet.

  Parterna har bestämt i 
  behandla personuppgifter för Testbäddsinnehavarens räkning i projektet. Innovatörens  
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8. ErSäTTNINg oCH BETALNINg
  Ersättning för parts avtalsenliga prestation ska utgå enligt Bilaga 2 (Pris). 
  Betalning ska ske mot faktura och erläggas enligt betalningsvillkor i Bilaga 2 (Pris).

  Ersättning ska inte utgå i projektet. 

9. äNDrINgSHANTErINg
Ändring av Avtalet eller projektet kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna enligt följande. 
Om part önskar ändra Avtalet, projekt- eller tidplan alternativt omfattningen av projektet, ska 
parten skriftligen framställa sina önskemål till motparten. Mottagande part ska inom rimlig tid, 
dock längst fjorton (14) arbetsdagar, från mottagande av ändringsbegäran ge skriftligt besked om 
ändringen är accepterad samt vilka eventuella villkor som man menar ska gälla för ändringens 
genomförande. Mottagande part får inte motsätta sig önskemål om ändring såvida inte sakliga 
skäl kan visas för att vägra ändringen.

Om begäran om ändring medför en väsentlig förändring av projektets syfte, ändamål och/eller 
omfattning, och parterna inte har kunnat enas om genomförande av ändringen inom fjorton 
(14) dagar från den dag då ändringsmeddelandet skickades, kan Testbäddsinnehavaren säga upp 
Avtalet med fjorton (14) dagars uppsägningstid. 

10. urSpruNgLIgT MATErIAL
10.1 Äganderätt till Ursprungligt Material
Samtliga immateriella rättigheter till de produkter, system, moduler, databaser, dokumentation, 
datorprogram som föreligger vid tidpunkten för Avtalets ingående (inklusive vidareutveckling, 
anpassning och uppdatering därav som sker fristående från Avtalet och testbäddsprojektet) 
(”Ursprungligt Material”) tillhör och ska kvarvara hos den part som tillhandahållit materialet 
inom ramen för testbäddsprojektet. 

Om och i den mån Ursprungligt Material innehåller produkt, datorprogram eller verktyg som 
licensieras från tredje part (”Tredjepartsprodukt”) ska detta särskilt anges i Bilaga 4 (Tredjeparts-
programvara och licensvillkor), varvid tillämpliga licensvillkor ska bifogas nämnda bilaga. Tredje-
partsproduktleverantörens licensvillkor för nyttjande och rättighetsintrång ska för Tredjeparts-
produkt gälla istället för bestämmelserna i detta Avtal. 

Testbäddsinnehavaren gör således inga anspråk på äganderätt eller nyttjanderätt till immateriella 
rättigheter till Ursprungligt Material som Innovatören önskar testa eller utveckla i Testbädden, 
utöver den licens som framgår av punkt 10.4 nedan. 

10.2 Garanti
Innovatören garanterar att: 

4    Innovatören innehar samtliga nödvändiga licenser och rättigheter till Ursprungligt 
Material som krävs för att genomföra projektet enligt Avtalet.

4    Innovatörens immateriella rättigheter till Ursprungligt Material inte är föremål för 
panträtt eller annan äganderättsinskränkning.

4    Testbäddsinnehavarens användning av Ursprungligt Material som tillhandahålls av 
Innovatören inom ramen för projektet inte utgör intrång i tredje mans rätt.

3/6

  Ersättning för parts avtalsenliga prestation ska utgå enligt 
  Betalning ska ske mot faktura och erläggas enligt betalningsvillkor i 

  Ersättning ska inte utgå i projektet. 



10.3 Intrång m.m.
Innovatören ska ersätta och hålla Testbäddsinnehavaren skadeslös för eventuellt skadestånd, 
förlust, kostnad, anspråk och utgift (inklusive rimliga advokatkostnader) som Testbädds-
innehavaren drabbats av eller ådragit sig i anledning av att Ursprungligt Material gör intrång eller 
påstått intrång i tredje parts immateriella rättighet på grund av Testbäddsinnehavarens användning 
av sådant material i enlighet med Avtalet.

Innovatörens ansvar enligt denna punkt omfattar inte intrångsanspråk som grundas på material 
eller data som Testbäddsinnehavaren tillhandahållit, eller modifiering eller vidareutveckling av 
Ursprungligt Material som Testbäddsinnehavaren (eller tredje man för vilken Testbäddsinnehavaren 
svarar för) utfört. 

Innovatören ansvarar inte för intrång eller påstått intrång hos tredje part som orsakats uteslutande 
av tredjepartsprodukt i det Ursprungliga Materialet. 

10.4 Licensiering
De av parterna markerade alternativen nedan ska tillämpas.  

 Innovatören upplåter en icke-exklusiv licens till Testbäddsinnehavaren (inklusive sådana 
bolag eller enheter som från tid till annan ingår i samma myndighet eller koncern 
som Testbäddsinnehavaren) att använda, modifiera och mångfaldiga tillhandahållet 
Ursprungligt Material inom ramen för den verksamhet hos Testbäddsinnehavaren som 
testbäddsprojektet avser. 

Licensen är:

 Alt. A – oåterkallelig och evig 

 Alt. B – återkallelig med tre (3) månaders skriftligt varsel 

 Alt. C – begränsad och upphör datum:      

 Alt. D – begränsad och upphör vid Avtalets upphörande

 Alt. 1 – Licensen omfattar en rätt för Testbäddsinnehavaren att låta tredje part använda, 
drifta, förvalta, ändra och/eller vidareutveckla applikationen. Vid anlitande av tredje 
part enligt ovan ska skäligt sekretessavtal till skydd för Innovatörens företagshemligheter 
ingås mellan Testbäddsinnehavaren och sådan part.

 Alt. 2 – Licensen omfattar inte en rätt för Testbäddsinnehavaren att låta tredje part 
använda, drifta, ändra och/eller vidareutveckla applikationen. 

11. rESuLTAT
Det av parterna markerade alternativet nedan ska tillämpas på resultatet av projektet (”Resultatet”). 
För det fall inget alternativ har markerats ska alternativ A äga tillämpning.

 Alt. A – De immateriella rättigheterna till Resultatet ska övergå till och 
innehas av Innovatören.

 Alt. B – De immateriella rättigheterna av Resultatet ska övergå till och 
innehas av Testbäddsinnehavaren. 

Innehav av de immateriella rättigheterna innebär bl.a. att innehavaren förfogar över Resultatet/
innovationen samt dokumentation. Innehavet är fullständigt och inkluderar rätt för innehavaren 
att själv eller genom tredje part fritt ändra och vidareutveckla Resultatet. Innehavet innebär också 
obegränsad rätt att överlåta samt upplåta nyttjanderätt till Resultat till tredje parter i obegränsat 
antal led. Punkten 10.3 ovan ska äga tillämpning på Resultat.
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 Alt. B – återkallelig med tre (3) månaders skriftligt varsel 
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Västerås stads dokumentation i ett testbäddsprojekt (slutrapport, protokoll, riskanalyser eller 
andra motsvarande handlingar) ingår inte i Resultatet. Dokumentationen är allmän handling och 
som huvudregel offentlig. Sekretess kan dock råda för uppgifter i dokumentationen om innovatö-
rens affärs- och driftsförhållanden samt innovationen.

12. FörTIDA uppHörANDE
Vardera parten äger säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om andra parten:

4    väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal och inte inom trettio (30) dagar  
efter skriftlig anmodan har vidtagit rättelse, eller

4    försatts i konkurs, själv inger eller blir föremål för rättens beslut att inleda företags-
rekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller annars får bedömas vara på obestånd. 

Testbäddsinnehavaren får vidare säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars 
uppsägningstid om:

4    ekonomiska, politiska eller organisatoriska förutsättningar för testbäddsprojektet 
enligt Testbäddsinnehavarens bedömning ändras på grund av skäl som ligger utanför 
Testbäddsinnehavarens omedelbara kontroll, 

4    Innovatörens ägarbild ändras utan Testbäddsinnehavarens skriftliga medgivande i förväg,

4    Innovatören eller dess företrädare genom laga kraft vunnen dom har dömts för brott  
avseende yrkesutövningen, ekobrott, mutbrott, brott mot penningtvättslagstiftning eller  
belagts med näringsförbud,

4    Innovatören eller dess företrädare som gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen 
och Testbäddsinnehavaren kan visa detta, eller

4    Innovatören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter  
eller skatter.

13. ANSvAr 
13.1 Direkt och Indirekt skada eller förlust
Västerås stad friskriver sig från allt ansvar för uppkommen skada i ett testbäddsprojekt, såvida inte 
anställd personal hos Testbäddsinnehavaren orsakat skadan genom vårdslöshet eller oaktsamhet.
Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av data eller annan 
indirekt skada eller förlust hos motparten.

13.2 Testpersoner
Testbäddsinnehavaren friskriver sig från allt ansvar för skador på innovatörens egendom p.g.a. 
vårdslöst eller oaktsamt handlande av eventuellt medverkande testpersoner. Innovatören avstår 
vidare från skadeståndsanspråk mot eventuelllt medverkande testpersoner.

13.3 Skada på grund av förtida uppsägning
Om part äger rätt att säga upp Avtalet med stöd av punkt 12 ovan, är motparten skyldig att svara 
för uppsägande parts direkta skada p.g.a. Avtalets förtida upphörande och de omständigheter som 
berättigat uppsägningen. Parts totala ansvar för direkt skada enligt detta Avtal ska inte överstiga 
tre (3) prisbasbelopp. Ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt gäller inte vid skada som  
uppkommit p.g.a. uppsåt eller grov vårdslöshet, eller vid händelse av brist i uttrycklig garanti 
såsom punkten 10.2 ovan.
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14. övErLÅTELSE M.M.
Avtalet, eller enskilda rättigheter eller skyldigheter härunder, får inte överlåtas utan andra partens 
skriftliga godkännande.

15. övrIgT
Lägg till tillkommande avtalsvillkor här

16. KoNTAKTpErSoNEr oCH MEDDELANDEN

Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till 
parternas kontaktperson och ovan angivna nummer/adresser. Meddelandet skall anses ha kommit 
andra parten tillhanda:

4    om avlämnat med bud; vid avlämnandet, 

4    om avsänt med rekommenderat brev; fem (5) dagar efter avsändandet för postbefordran,

4    om avsänt som epost; vid mottagande till mottagarens elektroniska adress under förut- 
sättning att avsändande part även sänt meddelandet per brev samma dag.

17. TILLäMpLIg LAg
Vid händelse av tvist eller tolkning av detta avtal, ska svensk materiell rätt tillämpas.

* * *

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Västerås den Datum    Ort den Datum

Västerås stad,  Förvaltning   Innovatören

...................................................................  ...................................................................
(Namn, efternamn och titel)    (Namn, efternamn och titel)   
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Namn Telefonnummer
Västerås stad

Innovatörens namn

Mobil E-post
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Bilaga 1

Projektplanen ska läggas som bilaga till MISTEL Avtal för testprojekt (huvudavtalet). Projekt-
planen är central eftersom den anger ramarna för projektet i form av mål, syfte, metod, tidsplan 
och etc. Projektplanen utarbetas tillsammans med innovatören. När projektplanen är klar samt 
frågeställningar i huvudavtalet är klargjorda kan parterna gå vidare och underteckna huvudavtalet. 
Använd gärna ordet ”parterna” genomgående i dokumentet eftersom Västerås stad och innovatö-
ren ska vara överens om innehållet.

TESTPROJEKT: (Skriv testprojektets namn eller beteckning)

1. pArTEr
1.1 Västerås stad, organisationsnummer 212000-2080

1.2 (Skriv innovatörens företag eller namn), organisationsnummer

1.3 (Om två eller flera innovatörer, fyll på här, kopiera ytterligare rader eller ta bort detta om bara 
en innovatör), organisationsnummer.

2. BAKgruND
2.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna text efter när du är klar med all text under rubriken! 
Under denna rubrik ska bakgrunden till MISTEL-projektet presenteras. Sammanhanget där 
behovet av projektet uppstått samt referenser till tidigare relevanta projekt ska också introduceras. 
Bakgrunden kan även motivera varför detta projekt behövs och varför innovatören har valt att 
vända sig till Västerås stad. Beskriv även eventuella problem eller behov som ligger till grund för 
projektet. Sätt in problemen/behoven i ett samband. Vilka vinster finns med i testprojektet?)

3. INNovATIoNEN
3.1 (Börja skriva i den grå rutan.) 

(Ta bort denna text efter när du är klar med all text under rubriken! 
Under denna rubrik ska innovationen beskrivas. Är det en produkt eller en metod? Hur långt i  
utvecklingen har produkten kommit? Vilka tester har innovatören hittills gjorts? Vad ska produk-
ten användas för när den är färdigutvecklad? Om det är oklart så kan det ju vara ett av syftena 
med projektet, det vill säga att testa design och användbarhet. Vad syftet och målsättningen är 
med testprojektet beskriver projektledaren nedan.)

4. SyFTE
4.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Syftet beskriver kortfattat vad ni tillsammans, du som projektledare och innovatören, vill göra 
och få ut av testbädden: Exempel på hur ett syfte kan formuleras: ”Syftet med detta projekt är att 
se om bäddmadrassen Fjäderlätt kan minska risken för liggsår hos brukare med omfattande fysisk 
funktionsnedsättning”. Tänk på att hålla syftet konkret och så detaljerat som möjligt.)
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5. MÅL
5.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Målet beskriver kortfattat och kärnfullt vad ni tillsammans, du som projektledare och innovatören, 
vill nå med testprojektet. Målet för innovatören kan vara att t.ex.

4    testa en ofärdig produkt av personal som i framtiden kommer att vara  
användare av samma produkt,

4    testa produkten i en ordinarie verksamhet, eller

4    testa användbarheten hos en produkt eller metod under en viss period

Exempel på hur ett mål kan formuleras: ”Målet är att testa bäddmadrassen Fjäderlätt i särskilda 
boenden under ett år”. Tänk på att formulera målet så konkret och detaljerat som möjligt.)

6. FrÅgESTäLLNINgAr
6.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Frågeställningar är en betydelsefulll rubrik i projektplanen. Den här rubriken ska inte tas med när 
man saknar konkreta frågeställningar. Detta beror på attt det ibland är svårt att formulera exakta 
frågeställningar när man å förhand inte riktigt vet hur resultatet blir i testprojektet.

Frågeställningarna ska vara konkreta. De ska formuleras så klart och detaljerat som möjligt. Är 
era frågor fomulerade så att de är möjliga att besvara? Det är viktigt att era frågeställningar går att 
svara på. Här är inte rätta avsnittet att ställa retoriska frågor, dvs. frågor som inte förväntar svar. 
Exempel på hur frågeställningen kan formuleras är:

4    ”Kan madrassen Fjäderlätt göra att brukare i särskilda boenden med omfattande fysisk  
funktionsnedsättning får färre liggsår och mindre omvårdnadsbehov än jämförbar grupp 
brukare som använder Västerås stads madrasser?”

4    ”Kan lågintensiv motion med metoden XYZ göra att fysisk inaktiva pensionärer i kommu-
nen minskar risken för benskörhet mer än en jämförbar fysisk inaktiv kontrollgrupp 
med testpersoner?”)

7. METoD
7.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Beskriv så detaljerat som möjligt vad ni tillsammans, du som projektledare och innovatören, 
planerar att göra och hur ni tänker gå tillväga. Vilken kvalitativ eller kvantitativ metod tänker ni an-
vända? Var konkreta, inte generella eller svävande. Man kan också under metodrubriken ifrågasät-
ta och värdera eventuella existerande produkter eller metoder som används i Västerås stad som ni 
vill jämföra er mot. Beskriv också om innovationen ska testas i en kontrollerad eller verklig miljö.)

8. TIDpLAN
8.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Ange projektstart och projektslut. Sätt upp viktiga milstolpar som driver projektet framåt och 
samtidigt utgör kontrollstationer. Schemalägg din tid som projektledare och vad som ska göras 
under projekttiden. Sätt upp avstämningsmöten med nyckelpersoner i projektet. Tidsplanen ska 
vara realistisk. Tänk på att projekt alltid har en benägenhet att stanna upp. Beakta större helger 
och semestertider.)
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9. gENoMFörANDET
9.1 (Börja skriva i den grå rutan.) 

 (Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Här lämnas en redogörelse för hur testprojektet ska genomföras och vilka resurser och miljö-
er som ska tas i anspråk. Detta bestäms i dialog med ansvarig verksamhetschef där ett test ska 
genomföras, t.ex. ett särskilt boende eller andra befattningshavare som berörs, t.ex. IT-chefen för 
IT-relaterade tester. All nödvändig förankring som krävs eller har gjorts ska anges här. Använd 
gärna Checklista Fakta som stöd. Glöm inte att ange vem som är ansvarig för vad för att undvika 
missförstånd. Andra saker att tänka på är dokumentation och protokoll. Var tydlig med vem som 
ska dokumentera testprojektet samt föra protokoll i olika projektkonstellationer. Här är också 
lämpligt att ange eventuella avgränsningar i projektet.)

10. projEKTorgANISATIoN
10.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

 (Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
I större projekt kan det finnas behov av att beskriva projektorganisationen. Det kan t.ex. krävas en 
styrgrupp och en projektgrupp. Beskriv i sådant fall vilket syfte och vilket mandat sådana projekt-
konstellationer har i projektet. Testgrupper i form av anställda eller försökspersoner kan också 
regelbundet ha behov av möten. Schemaläggningen av möten förs in under rubriken Tidsplan. 
Beskriv dessutom särskilda kompetenser eller nyckelpersoner som behövs i projektet, t.ex. jurist 
eller IT-tekniker. Externa aktörer som medverkar ska också anges.)

11. LEvErANSEr
11.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

 (Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Testprojektet ska utmynna i en Projektrapport. Det bör framgå tydligt av tidsplanen när den ska 
levereras och vem som ska få tycka till om den. Och vem ansvarar för att skriva rapporten? I regel 
är det projektledaren, men även innovatören kan tänkas göra det. Eller båda i samverkan. Det är 
bra att ange här. Finns det andra viktiga leveranser? I större projekt kan behov finnas av delrappor-
ter. I sådant fall anges de också här)

12. övrIgT
12.1 (Börja skriva i den grå rutan.)
 (Ta bort denna text efter när du är klar med alla text under rubriken! 
Här upptas övriga frågor i testprojektet som inte faller sig naturliga att redovisa under de andra 
rubrikerna eller i någon av de andra bilagorna till huvudavtalet, se t.ex. Krav på innovatören och 
Säkerhetskrav.)

* * *





MISTELs  intäktsmodell kommer att arbetas fram under återstående  
projekttid.

Bilaga 2
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A2 BILAgA 2
AvTAL För MISTEL-projEKT
– pris





A2 INSTruKTIoN TILL BILAgA 3
AvTAL För MISTEL-projEKT
– Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal  
för MISTEL-projekt

Instruktion till Bilaga 3

Bifogat finns ett standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal avsett för  
MISTEL-projekt. 

Ett personuppgiftsbiträdesavtal aktualiseras först och främst om ett testbäddsprojekt kräver 
behandling av personuppgifter samt en av parterna hanterar personuppgifterna för den andres 
räkning enligt uppdrag. Två situationer är tänkbara i ett testbäddsprojekt: när en verksamhet 
inom Västerås stad ska behandla personuppgifter för innovatörens räkning eller när innovatören 
ska behandla personuppgifter för stadens räkning.

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska användas när samtliga av följande förutsättningar är uppfyllda 
enligt punkterna 1-3:

1. Nyttjande av ett testbäddsprojekt inom Västerås stads verksamheter innefattar någon slags 
hantering – manuellt eller elektroniskt – av personuppgifter, dvs. uppgifter som direkt eller 
indirekt går att hänföra till en fysisk levande person. Observera att uppgifter inom hälso- och 
sjukvård om avliden person också indirekt kan vara hänförliga till en fysisk levande person.  
Patientdatalagen är nämligen tillämplig på uppgift om avliden person.

2. Den som vill nyttja ett testbäddsprojekt inom Västerås stads verksamheter antingen är  

 a) en fysisk person som företräder någon annan än Västerås stad, t.ex. ett universitet 
alternativt ett företag, eller

 b) en annan juridisk person (myndighet, handelsbolag, aktiebolag m.fl.)   

3. Den ena parten (Västerås stad eller innovatören) ska hantera personuppgifterna i ett 
MISTEL-projekt för den andra partens räkning. Den som är utpekad i lagstiftning eller 
faktiskt bestämmer över dem är personuppgiftsansvarig, och den som bara tekniskt hanterar 
uppgifterna är personuppgiftsbiträde, t.ex. genom att upplåta en logisk lagringsplats för data 
eller samla in och/eller databehandla personuppgifter enligt uppdragsbeskrivning.   

4. Personuppgiftsbiträdesavtal aktualiseras normalt inte när t.ex.

 a) nyttjande av ett testbäddsprojekt inom Västerås stad inte alls innefattar någon hantering  
av personuppgifter, oavsett vem som är ansvarig för hanteringen,

 b) nyttjande av ett testbäddsprojekt inom Västerås stad innefattar hantering av uppgifter som 
inte alls går att direkt eller indirekt spåra till en fysisk levande person, t.ex. avidentifierade 
eller envägskrypterade uppgifter, oavsett vem som är ansvarig för hanteringen,

 c) vård- och omsorgsenhet inom Västerås stad avser att själv nyttja ett testbäddsprojekt inom 
vård och omsorg, oavsett varifrån personuppgifterna samlas in, eller

 d) vård- och omsorgspersonal inom Västerås stad som avser att själva nyttja ett 
testbäddsprojekt inom vård och omsorg.

5. Personuppgiftsbiträdesavtalet läggs som en bilaga till ”Avtal om MISTEL-projekt”.

Slut på instruktionen.

1/1





Bilaga 3

1/7

Detta personuppgiftsbiträdesavtal har träffats mellan följande parter:

Personuppgiftsansvarig: ................................................................................................... 
(Namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse i Västerås stad)

Personuppgiftsbiträde: .....................................................................................................
(Namn, org.nr samt i förekommande fall ansvarig nämnd eller styrelse i Västerås stad)

1. BAKgruND oCH SyFTE
1.1 MISTEL, fortsättningsvis benämnd ”Testbädden” låter en fysisk eller juridisk person prova 
och utveckla innovationer avsedda för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 
genom ett nära samarbete med blivande användare i de miljöer där den färdiga produkten ska 
användas.

1.2 Parterna har träffat ett separat huvudavtal om ett Testbäddsprojekt (”Avtal om MISTEL- 
projekt”). Projektet innefattar bl.a. behandling av personuppgifter (se punkten 2.3). Den ena 
parten är ansvarig för personuppgifterna, dvs. personuppgiftsansvarig (se punkten 2.1). Den andra 
parten är inte ansvarig för personuppgifterna, men ska behandla/hantera dem för den andres 
räkning i projektet, dvs. personuppgiftsbiträde (se punkten 2.2).    

1.3 Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på ett skriftligt avtal när en juridisk eller fysisk 
person ska behandla personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. 

1.4 Föreliggande avtal syftar till att reglera personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgif-
ter i ett Testbäddsprojekt i enlighet med den personuppgiftsansvariges anvisningar och tillämplig 
lag, föreskrifter och praxis. Avtalet syftar också till att reglera parternas skyldigheter och rättigheter 
i övrigt. Avtalet omfattar all behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet utför för 
den personuppgiftansvariges räkning inom ramen för de ändamål som anges i punkt 3.2 i detta 
avtal.

2. BEgrEpp oCH TErMEr SoM ANväNDS I AvTALET
2.1 Med personuppgiftsansvarig avses den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsam-
mans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. 
Den som är personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för att behandlingen av personuppgif-
ter är lagenlig.

2.2 Med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personupp-
giftsansvariges räkning. 

2.3 Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 
en fysisk person som är i livet och som behandlas för den personuppgiftsansvariges räkning. Med 
personuppgifter i detta avtal avses även i förekommande fall uppgifter om avlidna.

A2 BILAgA 3
AvTAL För MISTEL-projEKT
– personuppgiftsbiträdesavtal för MISTEL-projekt
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2.4 Med registrerad avses den som personuppgiften avser.

2.5 Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga 
om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, 
organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande 
genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 
samkörning, blockering, utplåning eller förstörelse.

2.6 Med huvudavtalet avses det avtal som parterna har tecknat om Testbädden m.m. samt om 
kommersiella och andra villkor för tjänsterna. Föreliggande personuppgiftsbiträdesavtal utgör 
bilaga till huvudavtalet.

3. äNDAMÅL oCH oMFATTNINg
3.1 Den personuppgiftsansvariges uppdrag till personuppgiftsbiträdet samt omfattning av och 
syfte med uppdraget framgår av huvudavtalet. 

3.2 Personuppgiftsbiträdet får enligt huvudavtalet behandla personuppgifter för den person-
uppgiftsansvariges räkning som är nödvändiga för (välj ett eller flera alternativ):

 Vård och behandling av enskilda patienter

 Socialtjänst enligt 2 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten

 Uppföljning och utvärdering av ……………….…………………………………………………...........

 …………………………………………………………………………………..............................................

 Utveckling avseende …………………………………………...................................................……

 ……………………………………………………………………....................................................…...…

 Säkring av kvaliteten (kvalitetssäkring avseende ……….....................................................

 ……………………………………………………………………..............…............................................

 Framställning av statistik avseende ……………………………………………...............................

 ……......…………………………………………………………………....................................................

 Forskning som ska besvara följande frågeställning/ar:…………………................................

 ……………………………………............……………………….............……………..............................

 Annat ändamål än ovanstående: …………………………………….........................................…

 ……………………………………………………………..…………………...............................................
 

3.3 Personuppgiftsbiträde får inte behandla den personuppgiftsansvariges personuppgifter för 
några andra ändamål än de angivna i detta avtal, om inte parterna har avtalat annat.
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4. övErLÅTELSE Av pErSoNuppgIFTSBEHANDLINg  
 TILL ETT uNDErBITräDE
4.1 Personuppgiftsbiträdet får överlåta behandlingen av den personuppgiftsansvariges person- 
uppgifter till ett eller flera underbiträden. I varje sådan situation ska personuppgiftsbiträdet 
upprätta ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med varje underbiträde. Av avtalet ska tydligt 
framgå att de villkor som gäller för personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling enligt detta 
avtal även ska gälla för den behandling som överlåts till underbiträdet. Personuppgiftsbiträdet ska 
anmäla till den personuppgiftsansvarige vilka underbiträden som anlitas.

4.2 I avtal med ett underbiträde eller då särskilda instruktioner ges till en sådan ska person- 
uppgiftsbiträdet se till att underbiträdet hanterar den personuppgiftsansvariges personuppgifter i 
enlighet med detta avtal. Personuppgiftsbiträdet ska vara särskilt uppmärksam på personuppgifts-
behandling i det allmännas verksamhet också kan omfattas av annan särskild reglering som inte 
får åsidosättas, om underbiträdet är en enskild aktör.

4.3 Ett underbiträde får överlåta behandlingen till ett annat biträde bara om det sker på samma 
villkor som gäller för att personuppgiftsbiträdet ska få överlåta behandlingen. 

4.4 Om den personuppgiftsansvarige blir ersättningsskyldig enligt 48 § personuppgiftslagen 
för en skada eller kränkning på enskild person som orsakats av personuppgiftsbiträdet eller ett 
underbiträde, ska personuppgiftsbiträdet ersätta den personuppgiftsansvarige med det belopp som 
ska utges till den ersättningsberättigade. Detta gäller dock inte om den personuppgiftsansvarige 
istället erhåller ersättningen från ett underbiträde. 

4.5 Upphör denna överenskommelse att gälla får personuppgiftsbiträdet eller ett underbiträde 
inte fortsätta behandla personuppgifter som omfattas av detta avtal. Personuppgifterna ska i 
sådant fall återlämnas eller utplånas i enlighet med vad parterna kommer överens om.

5. pErSoNuppgIFTSBITräDETS ÅTAgANDEN
Personuppgiftsbehandling
5.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att följa tillämplig registerförfattning på behandlingen 
av personuppgifter och hålla sig informerad om gällande rätt.

5.2 Personuppgiftsbiträdet och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får 
endast behandla personuppgifter i enlighet med huvudavtalet (”Avtal om MISTEL-projekt”), 
instruktioner som anges i detta avtal eller som från tid till annan lämnas av den personuppgifts-
ansvarige eller behörig företrädare för denne. För det fall att personuppgiftsbiträdet saknar 
instruktioner som är nödvändiga för att genomföra uppdraget ska biträdet, utan dröjsmål, 
informera den personuppgiftsansvarige om sin inställning och invänta de instruktioner som den 
personuppgiftsansvarige bedömer erfordras. 

5.3 Personuppgiftsbiträdet ska behandla personuppgifter på utrustning som fysiskt befinner sig  
i Sverige. 

5.4 För det fall att registrerad, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från 
personuppgiftsbiträdet som rör behandling av personuppgifter ska biträdet hänvisa till den person- 
uppgiftsansvarige. Av punkten 5.2 ovan och 5.6 nedan följer bland annat att personuppgiftsbiträ-
det inte får lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter 
utan skriftlig instruktion från den personuppgiftsansvarige. 
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5.5 Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål informera den personuppgiftsansvarige om even-
tuella kontakter från Datainspektionen eller Socialstyrelsen som rör eller kan vara av betydelse för 
behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda den person- 
uppgiftsansvarige eller agera för den personuppgiftsansvariges räkning gentemot Datainspektionen, 
Socialstyrelsen eller annan tredje man. 

Förvaring av handling, offentlighet och utlämnade av handlingar på begäran  
samt sekretessprövning
5.6 De handlingar som personuppgiftsbiträdet hanterar för den personuppgiftsansvariges 
räkning utgör och förblir en del av den personuppgiftsansvariges samling av handlingar. Om den 
personuppgiftsansvarige är en myndighet utgör och förblir de allmänna handlingar som person-
uppgiftsbiträdet hanterar för den personuppgiftsansvariges räkning en del av den personuppgifts- 
ansvariges allmänna handlingar enligt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen. 

5.7 Personuppgiftsbiträdet ska förvara den personuppgiftsansvariges uppgifter och handlingar  
logiskt avskilda från personuppgiftsbiträdets egna uppgifter och handlingar. Personuppgiftsbiträdet 
ska i övrigt hantera och förvara uppgifter och handlingar åt den personuppgiftsansvarige i enlighet 
med den personuppgiftsansvariges instruktioner. 

5.8 I avtal som personuppgiftsbiträdet träffar med underbiträde ska personuppgiftsbiträdet tydlig- 
göra att en begäran till underbiträdet om utlämnade av en handling eller en uppgift omedelbart 
ska överlämnas till personuppgiftsbiträdet, och att underbiträdet inte i något sammanhang själv 
får hantera en sådan begäran. 

5.9 Personuppgiftsbiträdet ska tillse att det i avtal med ett underbiträde, vilken inte lyder under 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), finns en bestämmelse med förbud 
för underbiträdets anställda som arbetar med den personuppgiftsansvariges uppgifter att röja 
dessa, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av handling eller på något annat sätt 
(sekretessförbindelse). 

5.10 Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att den egna personalen har god kännedom om den 
sekretess och tystnadsplikt som kan gälla för de uppgifter som förkommer hos den personuppgifts- 
ansvarige. Om en uppgift som rör den personuppgiftsansvarige begärs utlämnad, ska person- 
uppgiftsbiträdet som ett led i beredningen av begäran samråda med behörig representant hos den 
personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut uppgifter eller annan informa-
tion som omfattas av detta avtal utan skriftlig instruktion från den personuppgiftsansvarige. 

Säkerheten vid behandling personuppgifter
5.11 Personuppgiftsbiträdet ska vidta skäliga tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder 
för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring (informations- 
säkerhet). Personuppgiftsbiträdet ska arbeta systematiskt och fortlöpande med informations- 
säkerheten. 

5.12 Personuppgiftsbiträdet ska följa de krav, riktlinjer och regler som framgår av den person- 
uppgiftsansvariges informationssäkerhetspolicy (motsvarande).

Behörighetstilldelning
5.13 Personuppgiftsbiträdet ska ansvara för att det finns rutiner för tilldelning, förändring, bort-
tagning och regelbunden uppföljning av den egna personalens behörigheter för åtkomst till den 
personuppgiftsansvariges personuppgifter.
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Loggning
5.14 Se punkt 5.25.

Säkerhetskopiering
5.15 Personuppgiftsbiträdet ska ha rutiner för säkerhetskopiering av personuppgifter i enlighet 
med den personuppgiftsansvariges informationssäkerhetspolicy (motsvarande). Om någon av 
parterna säger upp avtalet ska personuppgiftsbiträdet utlämna säkerhetskopiorna till den person-
uppgiftsansvarige.

Elektronisk informationsöverföring
5.16 Personuppgiftsbiträdet ska vid elektronisk överföring av personuppgifter från eller till den 
personuppgiftsansvariges system kryptera uppgifterna med mellan parterna överenskommen 
krypteringsmetod, krypto eller krypteringsprodukt, om uppgifterna innefattar känsliga uppgifter – 
individrelaterade eller pseudonymiserade – som kommuniceras över internet eller ett annat  
öppet nät. 

5.17 Ingen form av överföring av information som regleras i detta avtal får äga rum utan att erfor-
derliga tekniska specifikationer rörande överföringssätt m.m. upprättats, utväxlats och godkänts 
av utsedda och ansvariga kontaktpersoner hos respektive part. Överföring får heller aldrig ske i 
strid med de tekniska specifikationer som fastställts mellan parterna. Inte heller får överföring ske 
om sättet som överföring sker på förändras och utsedda kontaktpersoner inte har godkänt denna 
förändring. 

Drift och underhåll
5.18 Innan personuppgiftsbiträdet driftsätter sina system för mottagande eller utlämnande av 
information enligt detta avtal ska systemen kvalitetssäkras genom tester. Den personuppgifts- 
ansvarige ska godkänna personuppgiftsbiträdets genomförda tester innan skarp drift får påbörjas.

5.19 Om personuppgiftsbiträdet avser att göra förändringar i sitt system (uppgradering, patchning 
etc.) på sätt som kan förväntas påverka informationshanteringen ska biträdets kontaktperson i 
projektet underrätta den personuppgiftsansvariges kontaktperson om detta och inhämta godkän-
nande. Sådant samråd ska ske i så god tid att parterna gemensamt kan genomföra erforderliga 
tester för att säkerställa normal drift efter genomförda förändringar. Samråden ska dokumenteras 
och resultera i en dokumenterad plan för testning och driftssättning. 

Driftstörningar
5.20 Driftsäkerhet samt avhjälpande av fel eller brist regleras i parternas huvudavtal.

5.21 Driftstörningar hos personuppgiftsbiträdet som påverkar informationshanteringen mellan 
parterna negativt ska omedelbart vid upptäckt anmälas till den andra parten. Vid driftstörningar 
eller underhåll som kan påverka informationsöverföringen mellan parterna negativt och som kan 
beräknas vara längre än 24 timmar ska personuppgiftsbiträdet ha förberedda alternativa lösningar 
för informationsöverföring. 

5.22 Intrångsförsök eller annat bedrägligt förfarande för att få åtkomst till den personuppgifts-
ansvariges personuppgifter ska omedelbart anmälas av personuppgiftsbiträdet vid upptäckt till 
den andra parten. Inga ändringar (omstart, uppgraderingar, felsökningar) får normalt vidtas utan 
samråd med den andra parten. 



5.23 Den personuppgiftsansvarige ansvarar för förlust, försening, förvanskning och/eller obehörigt 
intrång i datafiler efter det att de lämnat användarapplikationen till dess att den är mottagen av 
personuppgiftsbiträdets system. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för förlust, försening, förvanskning 
och/eller obehörigt intrång i datafilerna efter att den har mottagits av personuppgiftsbiträdets 
system.

5.24 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt logga systemhändelser och kommunikation 
enligt detta avtal. System- och säkerhetsloggar skall ha ett adekvat säkerhetsskydd. Loggar får gallras 
först ett år efter loggningstillfället. Loggen ska lämnas ut till den personuppgiftsansvarige om 
någon av parterna säger upp avtalet.

Kontroll
5.25 Den personuppgiftsansvarige har rätt att på egen bekostnad själv eller genom tredje man 
kontrollera att personuppgiftsbiträdet följer detta avtal. Personuppgiftsbiträdet ska därvid lämna 
den personuppgiftsansvariges representanter den assistans som behövs. Den personuppgifts- 
ansvariges representanter ska ha rätt till inspektion av den hårdvara och mjukvara som används 
för behandling av personuppgifter som omfattas av detta avtal samt tillträde till de fysiska lokaler 
där utrustning och annan hård- och mjukvara finns.

Övrigt
5.26 Personuppgiftsbiträdet ska när detta avtal upphör att gälla överlämna eventuella person- 
uppgifter på av den personuppgiftsansvarige angivet lagringsmedium och se till att det inte finns 
några personuppgifter kvar i egna system. 

5.27 Personuppgiftsbiträdet ska assistera den personuppgiftsansvarige med att ta fram information 
som begärts av Datainspektionen eller registrerad. Den personuppgiftsansvarige ska ersätta person- 
uppgiftsbiträdet för sådant arbete. Ersättningen ska avse personuppgiftsbiträdets självkostnader.

6. pErSoNuppgIFTSANSvArIgES ÅTAgANDEN
6.1 Den personuppgiftsansvarige ska vid elektronisk överföring av personuppgifter från eller till 
personuppgiftsbiträdets system kryptera uppgifterna med en mellan parterna överenskommen 
krypteringsmetod, krypto eller krypteringsprodukt, om uppgifterna innefattar känsliga uppgifter – 
individrelaterade eller pseudonymiserade – som kommuniceras över internet eller ett annat  
öppet nät. 

6.2 Den personuppgiftsansvarige ansvarar för information enligt tillämplig registerförfattning till 
registrerade om personuppgiftsbehandlingen, för att i nödvändiga fall inhämta samtycke från de 
registrerade och för att i tillämpliga fall anmäla behandlingar till Datainspektionen. 
 
6.3 Den personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål informera personuppgiftsbiträdet om för-
ändringar i behandlingen vilka påverkar personuppgiftsbiträdets skyldigheter. Den personuppgifts- 
ansvarige ska tillika informera personuppgiftsbiträdet om tredje parts, däribland Datainspektionens 
och registrerades åtgärder med anledning av behandlingen. 

7. ErSäTTNINg
7.1 Rätt till ersättning för behandling av personuppgifter i enlighet med detta avtal regleras i 
särskild ordning mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.
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8. ANSvAr MoT TrEDjE MAN
8.1 För den händelse registrerad, eller annan tredje man riktar krav mot den personuppgifts- 
ansvarige på grund av personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter ska personuppgifts- 
biträdet hålla den personuppgiftsansvarige skadeslös för sådana krav som följer av att person-
uppgiftsbiträdet inte följt detta avtal. Den personuppgiftsansvarige ska skyndsamt informera 
personuppgiftsbiträdet om att sådant krav inkommit

8.2 Den personuppgiftsansvarige ska hålla personuppgiftsbiträdet skadeslös för skador eller kost-
nader i anledning av behandlingen som är hänförliga till den personuppgiftsansvariges agerande. 
Personuppgiftsbiträdet ska snarast underrätta den personuppgiftsansvarige om anspråk på  
skadestånd som riktas mot biträdet med anledning av behandlingar av personuppgifter inom 
ramen för detta avtal.

9. AvTALSTID
9.1 Avtalet gäller så länge huvudavtalet gäller mellan parterna. Om huvudavtalet sägs upp,  
upphör även detta avtal med omedelbar verkan att gälla mellan parterna. 

10. TvIST 
10.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna har tagit ett vardera.

Ort och datum     Ort och datum

........................................................  .......................................................

För personuppgiftsansvarige:   För personuppgiftsbiträdet:

...................................................................  ................................................................... 
(Underskrift)     (Underskrift)

...................................................................  ................................................................... 
(Namnförtydligande samt befattning)   (Namnförtydligande samt befattning)
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Bilaga 4

TESTPROJEKT: (Skriv testprojektets namn eller beteckning)

1. BAKgruND
1.1 Se projektplan i projektet

2. TrEDjEpArTSprogrAMvAror oCH LICENSvILLKor
2.1 (Börja skriva i den grå rutan.)

(Ta bort denna och efterföljande text efter när du är klar med tabellen nedan. 
I Avtal för MISTEL testprojekt (huvudavtalet), under punkten 10.1, framgår att om innovatörens 
innovation innehåller produkt, datorprogram eller verktyg som licensieras från en tredje part ska 
detta särskilt anges i en bilaga (Bilaga 4) som har rubriken ”Tredjepartsprogramvara och licensvill-
kor”. I denna bilaga ska innovatören lista produkt, programvara etc. samt tillämpliga licensvillkor. 
Skälet är att Västerås stad ska undvika att göra sig skyldig till rättighetsintrång i ett testprojekt. 
Genom att kräva att innovatören listar tredjepartsprogram m.m. och licensvillkor kan projekt-  
ledaren för ett MISTEL-projekt utöva kontroll och säkerställa att tredjepartsproduktleverantörens 
licensvillkor för nyttjande och rättighetsintrång respekteras i testbädden. Det framgår för övrigt av 
huvudavtalet att tredjepartsprodukternas licensvillkor gäller istället för bestämmelserna i huvud- 
avtalet. Innovatören fyller i tabellen nedan. De första raderna innehåller exempel som ska tas bort 
vid användning av dokumentet. Fyll på rader i tabellen om det behövs.)

Nr Ursprungligt material (metod, produkt, 
datorprogram, dokumentation etc.)

Version Licens/innehav av licens (kryss) Beskrivning och licensvillkor

1 OpenOffice.org Java Uno Helper 2.3.0 GNU Lesser General  
Public License, Version 2.1

Open Source GNU

2 ICEpdf Pro 2.5 X Mozilla Public License,  
version 1.1

Java PDF engine for 
viewing, printing, and mani-
pulating PDF documents

A2 BILAgA 4
AvTAL För MISTEL-projEKT
– Tredjepartsprogramvara och licensvillkor
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Bilaga 5

TESTPROJEKT: (Skriv testprojektets namn eller beteckning)

1. pArTEr
1.1 Västerås stad, org.nr. 212000-2080

1.2 (Skriv innovatörens företag eller namn), org.nr.

1.3 (Om två eller flera innovatörer, fyll på här, kopiera ytterligare rader eller ta bort detta om  
bara en innovatör), org.nr.

2. BAKgruND
2.1 Se projektplan i projektet

3. KrAv
3.1 (Börja skriva i den grå rutan.) 

(Ta bort denna och efterföljande text efter när du är klar med all text under rubriken! 
Detta är en frivillig bilaga till avtalet som tecknas med innovatören om ett testprojekt (Avtal för 
MISTEL-testprojekt). Under denna rubrik upptas krav på innovatören som inte redan framgår 
av avtalet och projektplanen i projektet. Det kan röra sig om följande omständigheter som är 
väsentliga förutsättningar för projektet och som parterna har kommit överens om. Listan kan 
göras lång beroende på testprojekt. Exempel på krav på innovatören:

4    Krav på tecknande av ansvarsförsäkring om innovatören saknar sådan

4    Krav på leveranser och dokumentation

4    Krav på att teckna sekretessförbindelse (se Sekretessförbindelse Konsult Personlig i 
MISTELs avtalssamling + instruktion till densamma)

4    Krav på underleverantörer till innovatörer

4    Kvalitetskrav på tester (hur de ska genomföras)

4    Krav på innehåll i Projektrappor (slutrapport) om innovatören ska leverera den enligt 
överenskommelse

4    Med mera ...)

* * *
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Bilaga 5a

TESTPROJEKT: (Skriv testprojektets namn eller beteckning)

1. pArTEr
1.1 Västerås stad, org.nr. 212000-2080

1.2 (Skriv innovatörens företag eller namn), org.nr.

1.3 (Om två eller flera innovatörer, fyll på här, kopiera ytterligare rader eller ta bort detta om  
bara en innovatör), org.nr.

2. BAKgruND
2.1 Se projektplan i projektet

3. SäKErHETSKrAv pÅ väSTErÅS STAD
3.1 (Börja skriva i den grå rutan.) 

(Ta bort denna och efterföljande text efter när du är klar med all text under rubriken! 
Detta är en frivillig bilaga till avtalet som tecknas med innovatören om ett testprojekt (Avtal 
för MISTEL-testprojekt). I denna bilaga regleras ömsesidiga säkerhetskrav som inte redan 
framgår av avtalet, projektplanen eller andra bilagor till avtalet i projektet. Det rör sig alltså om 
säkerhetskrav som både MISTEL och innovatören kan tänkas ställa på varandra. Allt beror 
på typen av testprojekt. Under denna rubrik upptas säkerhetskrav på innovatören/företag 
eller fysiska personer som arbetar åt innovatören. Innovatören kan anse att prototypen är en 
företagshemlighet och har kanske särskilda krav på Västerås stads hantering av densamma med 
avseende på exempelvis:

4    fysiskt skydd, tillträde

4    hantering av dokumentation

4    avgränsningar vad gäller hur många i den kommunala förvaltningen som ska delta  
i testbäddsprojektet

När det gäller personuppgiftsbehandling så finns vissa säkerhetskrav angivna i bilagan 
Personuppgiftsbiträdesavtal)
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4. SäKErHETSKrAv pÅ  
 (Skriv innovatörens företag eller en eller flera fysiska personer)

4.1 (Börja skriva i den grå rutan.) 

(Ta bort denna och efterföljande text efter när du är klar med all text under rubriken! 
Även Västerås stad/projektledaren för ett testprojekt kan ha krav på innovatören eller dennes 
personal/medarbetare beräffande, t.ex.:

4    behörighet till vissa system i stadens förvaltning,

4    ”ordningsregler” i särskilda boenden, eller

4    hantering av utelämnande nycklar, passerkort etc.

När det gäller skyddet för personuppgifter finns särskilda dokument i MISTELs avtalssamling 
som kan användas, t.ex. Sekretessförbindelse Konsult Personlig eller Personuppgiftsbiträdes-
avtal. Den sistnämnda ska bifogas huvudavtalet.)

* * *
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Bifogat finns en sekretessförbindelse avsedd för MISTEL testbäddsprojekt

F    En sekretessförbindelse aktualiseras när en verksamhet inom Västerås stad anlitar externa 
konsulter eller andra uppdragstagare som genom sitt uppdrag kan förväntas ta del av 
uppgifter som normalt omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen  
(2009:400; OSL). 

F    I ett testbäddsprojekt kan förekomma uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekre-
tessen (25 kap. 1 § OSL) och/eller socialtjänstsekretessen (26 kap. 1 § OSL). Även sekretess 
för upphovsrättsligt skyddade verk kan aktualiseras (31 kap. 23 § OSL) samt företagshemlig-
heter som skyddas enligt lagen om skydd för företagshemligheter. 

F    Personal anställd av Västerås stad som involveras i ett testbäddsprojekt, t.ex. hälso- och sjuk-
vårdspersonal, ska inte teckna bifogade sekretessförbindelse. Det beror på att de genom sin 
anställning med automatik omfattas av OSL:s bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt 
samt lagen om skydd för företagshemligheter. Verksamhet med ansvar för ett testbäddspro-
jekt rekommenderas att låta anställda i Västerås stad som involveras i projektet att teckna 
en sekretesserinran till påminnelse av sina skyldigheter som anställda. Det finns en särskild 
sekretesserinran avsedd för MISTEL-projekt. 

Exempel på situationer när en sekretessförbindelse aktualiseras i ett MISTEL-projekt inom 
Västerås stad.

4    Extern konsult anlitas för att göra en klinisk utvärdering av en medicinteknisk produkt 
som testas.

4    Extern konsult anlitas för att göra en patientsäkerhetsriskanalys av en arbetsmetod som 
testas. 

4    Medarbetare hos en av Västerås stad anlitad privat utförare involveras.

4    Företag med egna konsulter anlitas av en verksamhet inom Västerås stad som person-
uppgiftsbiträde för viss behandling av personuppgifter i ett projekt eller permanent.

Slut på instruktionen.

Instruktion till Bilaga 6

A2 INSTruKTIoN TILL BILAgA 6
AvTAL För MISTEL-projEKT
– Instruktion för sekretessförbindelse för konsulter 
i MISTEL-projekt
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........................................................................................   
(Efternamn och förnamn)

........................................................................................
(Personnummer)

........................................................................................
(Arbetsgivare)

........................................................................................

Beskrivning av testbäddsprojektet:...............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1. INNEBörD
Jag bekräftar härmed att jag denna dag har informerats om innebörden och omfattningen  
av följande beträffande mitt uppdrag åt Västerås stad i ovan angivet testbäddsprojekt:

4    Begreppet  sekretess enligt 1 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).

4    Sekretess kan råda enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden inom vård och 
omsorg.

4    Sekretess kan råda enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter 
om upphovsrättsligt skyddade verk eller enligt 31 kap. 21 § offentlighets- och sekretess- 
lagen för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till en myndighet enligt lagen 
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

4    Sekretess kan råda enligt 31 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter  
som kommer fram genom vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersök-
ning eller liknande tester.

4    Sekretess kan råda enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgift om 
en enskilds affärs- eller driftförhållanden. 

4    20 kap. 3 § brottsbalken rörande brott mot tystnadsplikten.

4    Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

4    Sekretess gäller även efter avslutad anställning eller uppdrag. 

A2 BILAgA 6
AvTAL För MISTEL-projEKT
– personlig sekretessförbindelse för konsulter  
i MISTEL-projekt

Bilaga 6



2. uppgIFTEr
4    Med uppgifter avses här både muntliga och skriftliga uppgifter. Som exempel kan näm-

nas uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, bilder, doku-
ment, modeller och andra liknande tekniska förebilder. Uppgifter om enskilda personers 
personliga förhållanden utgör också uppgifter, även om det inte har dokumenterats på 
något särskilt sätt.  

4    Med affärs- eller driftförhållanden avses t.ex. affärsplaner, prissättningskalkyler, utred-
ningar av olika slag, konstruktionsarbeten, prov, förhandlingar och liknande.

4    Med företagshemlighet avses sådan information enligt lagen (1990:409) om företags- 
hemligheter om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som närings-  
idkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkur-
renshänseende.

3.  FörBINDELSE
Jag förbinder mig att utan begränsning i tiden noggrant beakta ovanstående krav på sekretess 
och skydd för företagshemligheter i ovan angivet testbäddsprojekt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit ett vardera.

.............................................................................
 (Ort och datum)

.............................................................................
(Egenhändig namnteckning)

.............................................................................
(Namnförtydligande)
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Bilaga 6

Till dig som är anlitad som uppdragstagare av Västerås stad och ska medverka  
i ett  testbäddsprojekt (MISTEL-projekt)

Västerås stad bedriver offentlig verksamhet. Som uppdragstagare i sådan verksamhet ska du iaktta 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; förkortad OSL). Sekretess innebär ett 
förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän hand-
ling eller på något annat sätt. I lagen anges de uppgifter i offentlig verksamhet för vilka sekretess 
kan föreligga. För varje sekretessfall i lagen anges den maximala sekretesstiden räknat i år. Sekre-
tess gäller även efter avslutad anställning eller uppdrag. 

OSL innehåller inga egna ansvarsbestämmelser. I stället omfattas du av ett straffansvar enligt  
20 kap. 3 § brottsbalken (BrB) om du uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sådan tyst-
nadsplikt som följer av att viss uppgift omfattas av sekretess enligt OSL. Ringa fall av oaktsamma 
brott är straffria. Förorsakar en straffbar gärning ren förmögenhetsskada, följer det av 2 kap. 2 § 
skadeståndslagen (1972:207) att skadan ska ersättas. 

I ett testbäddsprojekt kan följande sekretessbestämmelser i OSL aktualiseras 
F	 31 kap. 12 § OSL: sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper 

eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning 
eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste 
antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

F 31 kap. 16 § OSL: sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden 
när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med affärs- eller driftförhållanden avses 
t.ex. affärsplaner, prissättningskalkyler, utredningar av olika slag, konstruktionsarbeten, 
prov, förhandlingar och liknande.

F 31 kap. 21 § OSL: sekretess gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till en 
myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Om patent har 
sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om ansökan om patent har skett.

F 25 kap. 1 § OSL: sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

F 25 kap. 9 § OSL: sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för sådan 
uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för 
att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande 
åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

F 26 kap. 1 § OSL: sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.

1/2

A2 BILAgA 6
AvTAL För MISTEL-projEKT
– Information om innebörden av en
Sekretessförbindelse för konsulter i MISTEL-projekt



2/2

Som uppdragstagare vid Västerås stad omfattas du inte av bestämmelserna om meddelandefrihet 
i tryckfrihetsförordningen, dvs. rätten att lämna ut muntlig uppgift till press och media utan risk 
för straff för brott mot tystnadsplikten.

Som uppdragstagare är du också skyldig att iaktta lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig-
heter. Med företagshemlighet avses i lagen sådan information om affärs- eller driftförhållanden i 
en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra 
skada för honom i konkurrenshänseende. Omständigheterna avgör vad som är hemlig information. 
Normala affärsmässiga förhållanden betraktas dock som hemliga i lagens mening. Lagen gäller 
endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon 
anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för att avslöja något som 
skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa eller som kan anses utgöra annat 
allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse. Inte heller röjande i god tro är straffbart. 

Slut på informationen.







Bifogat finns en samtyckesblankett avsedd för ett testbäddsprojekt i en  
bostad eller i ett särskilt boende i ett MISTEL-projekt.

1. Ett testbäddsprojekt i en bostad eller särskilt boende kräver vård- och omsorgstagarens 
samtycke. Västerås stad har bedömt att det samtycket ska vara uttryckligt. Av det skälet finns 
bifogade samtyckesblankett. Det är Västerås stad som ansvarar för att inhämta samtycket, 
oavsett vem som är utförare.

2. En väsentlig förutsättning för ett samtycke till ett testbäddsprojekt i hem- eller boendemiljö 
är att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att vård- och omsorgstagaren förstår innebörden 
av testbäddsprojektet samt den information som lämnas på blanketten. Testbäddsprojekt 
bör INTE etableras i bostäder eller särskilda boenden där det finns anledning att anta att 
vård- och omsorgstagaren har en helt eller delvis nedsatt beslutförmåga. 

3. I blanketten ska Västerås stad ange vad som ska testas i testbädden. Tidsperioden för 
testbäddsprojektet ska anges. Vidare ska vård- och omsorgstagaren tillfrågas om särskilda 
önskemål för genomförande av testbäddsprojektet.

4. Har vård- och omsorgstagaren synnedsättning ska berörd personal vid Västerås stad läsa 
informationen och kontrollera att vård- och omsorgstagaren har förstått informationen samt 
önskar göra tillägg. 

5. Särskild tonvikt ska läggas vid att informera vård- och omsorgstagaren om att han eller hon 
alltid kan avbryta sitt deltagande i testbäddsprojektet. Vård- och omsorgstagarens självbe-
stämmande ska alltid respekteras. 

6. Medarbetare i Västerås stad som deltar i testbäddsprojekt omfattas av sekretess och tystnads- 
plikt rörande personliga förhållanden och hälsa avseende vård- och omsorgstagaren. I Avtals- 
samling för MISTEL-projekt finns en sekretesserinran som medarbetarna vid behov bör 
underteckna. Västerås stad ska vidare fatta ett beslut om ett sekretessförbehåll som omfattar 
innovatören och dennes medarbetare, om dessa är delaktiga i testbäddsprojektet, samt sekre-
tessförbindelser med eventuella externa konsulter som anlitas av staden (se avtalssamlingen). 
Innovatören ansvarar dock själv för att teckna ett civilrättsligt avtal om tystnadsplikt med 
vård- och omsorgstagaren, om ett test innefattar företagshemligheter.

7. För medarbetare hos privata utförare ansvarar utföraren för att deras medarbetare får mot-
svarande information och avtal om tystnadsplikt. 

8. I så lång utsträckning som möjligt bör datainsamling i testbäddsprojektet inte innefatta 
personuppgifter. Om behandling av personuppgifter är nödvändigt, är ansvarig nämnd i 
Västerås stad alltid personuppgiftsansvarig. Behandling av personuppgifter i ett testbädds-
projekt får betraktas som antingen utvärdering, utveckling eller kvalitetssäkring. För sådana 
ändamål behövs inte vård- och omsorgstagarens samtycke enligt patientdatalagen och lagen 
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Hanterar innovatören den faktiska 
datainsamlingen har innovatören rollen som personuppgiftsbiträde. Ett personuppgifts-  
biträdesavtal ska då alltid upprättas. I Avtalssamling för MISTEL-projekt finns ett person-
uppgiftsbiträdesavtal som Västerås stad och innovatören ska använda.

Slut på instruktionen.
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Vad är ett testbäddsprojekt? 
En testbädd är en plats eller en miljö i Västerås stad där en uppfinnare kan prova och utveckla 
sina idéer inom kommunal vård och omsorg. Det kan t.ex. vara ett hjälpmedel eller en service 
som Västerås stad tycker kan vara till nytta för Dig i framtiden. Syftet med en testbädd är nämli-
gen att bidra till ökad självständighet och välbefinnande för Dig och andra personer med nedsatt 
funktionsförmåga. 

Information om testbäddsprojektet
Ibland behöver en uppfinning testas i en riktig hem- eller boendemiljö. Du har blivit tillfrågad 
om uppfinnaren och Västerås stad tillsammans får testa följande i Ditt hem: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Testbäddsprojektet kommer att pågå mellan följande datum: ....................................................

och .......................................

Jag har särskilda önskemål enligt följande: .................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Sekretess
Uppgifter om Dina personliga förhållanden och hälsa omfattas av sekretess och får inte spridas 
till obehöriga. Västerås stad ansvarar för att uppfinnaren och andra medverkande tecknar avtal 
om tystnadsplikt till skydd för Dina uppgifter under testbäddsprojektet och efteråt.

Om Du vill avbryta ett testbäddsprojekt
Du har full rätt att avbryta din medverkan i testbäddsprojektet när du vill. Meddela i sådant fall 
Din personal eller ring tfn 021-39 00 00 och be att få tala med någon på MISTEL som är ansvarig 
för Ditt testbäddsprojekt.

B2
Samtycke till deltagande i testbäddsprojekt för vård- 
och omsorgstagare i hem- eller boendemiljö
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Datainsamling
      Västerås stad och uppfinnaren registrerar inga uppgifter om dig.  

      Västerås stad registrerar uppgifter om dig i testbädden med stöd av patientdatalagen och 
lagen om behandling av personuppgifter i socialtjänsten. 

Samtycke
Jag samtycker härmed till ett testbäddsprojekt i mitt hem/boende i enlighet med ovanstående.

.......................................................................
(Plats och datum)

....................................................................... .......................................................................
(Namnteckning) (Namnförtydligande)

Detta samtycke har upprättats i två exemplar, varav den boende har fått ett exemplar.

      Västerås stad och uppfinnaren registrerar inga uppgifter om dig.  

      Västerås stad registrerar uppgifter om dig i testbädden med stöd av patientdatalagen och 







Bifogat finns en samtyckesblankett avsedd för personer som ska delta i ett 
testbäddsprojekt i MISTEL där testpersonen INTE är vård- och omsorgstagare.

1. En frivillig medverkan av enskild person i ett MISTEL testbäddsprojekt kräver dennes 
samtycke. Västerås stad har bedömt att det ska vara uttryckligt. Av det skälet finns bifogade 
samtyckesblankett. Det är Västerås stad som ansvarar för att inhämta samtycket.

2. Blanketten innehåller grundläggande information om testbäddsprojektet.

3. Normalt ska man sträva efter att inte registrera personuppgifter om deltagare i tester eller att 
hålla uppgifterna avidentifierade. Om det ändå är nödvändigt att behandla personuppgifter 
måste ett uttryckligt samtycke inhämtas från testpersonen. 

4. I blanketten informeras testpersonen om att han eller hon alltid kan avbryta sitt deltagande 
i testbäddsprojektet. Testpersonens självbestämmande ska alltid respekteras. 

5. Innovatören ansvarar själv för att teckna ett civilrättsligt avtal om tystnadsplikt med testper-
sonen, om ett test innefattar företagshemligheter.

Slut på instruktionen.
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Vad är en testbädd? 
En testbädd är en plats eller en miljö i Västerås stad där en uppfinnare kan prova och utveckla 
sina idéer inom kommunal vård och omsorg. Det kan t.ex. vara ett hjälpmedel eller en service 
som Västerås stad tycker kan vara till nytta för Dig eller andra medborgare i framtiden.

Information om testbädden
Ibland behöver en uppfinning testas av fysiska personer (testpersoner). Du har anmält dig frivil-
ligt som testperson för ett testbäddsprojekt i MISTEL, Västerås stad.

Du kommer att medverka i test inom följande testbäddsprojekt:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Testbäddsprojektet kommer att pågå mellan följande datum: ....................................................

och .......................................

Om Du vill avbryta ett testbäddsprojekt
Du har full rätt att avbryta din medverkan i testet när du vill. Meddela i sådant fall MISTEL 
via Västerås stads växel, eller ring telefonnummer 021-39 00 00 och be att få tala med någon på 
MISTEL som är ansvarig för Ditt testbäddsprojekt.

Datainsamling
I de testbäddsprojekt där det blir aktuellt att samla in personuppgifter om Dig kommer MISTEL 
eller uppfinnaren att lämna separat information om detta.

Samtycke
Jag har förstått informationen och samtycker härmed till att medverka i ovan nämnda testbädds-
projekt i MISTEL, Västerås stad. 

......................................................................
(Plats och datum)

...................................................................... ....................................................................
(Namnteckning)     (Namnförtydligande)

Detta samtycke har upprättats i två exemplar, varav testpersonen har fått ett exemplar.
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för personer utan vård- och omsorgsinsats
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Bifogat finns en sekretesserinran och information avsedda för personal som 
ska arbeta med eller i ett testbäddsprojekt hos MISTEL. 

Sekretesserinran ska användas för Västerås stads medarbetare och för personal hos utförare som 
staden har avtal med samt för medarbetare inom andra kommunala organisationer som ingår i 
samarbete.

1. För en privat aktör är det av avgörande betydelse att företagsspecifika uppgifter, speciellt 
innovationer, kan hemlighållas. Av den anledningen kan privata företag själva bestämma 
vilken information som ska vara hemlig och vilka åtgärder som ska vidtas för att hålla infor-
mationen hemlig. Enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter kan den som 
röjer företagshemligheter bli skadeståndsskyldig eller straffas med böter/fängelse.

2. När privata aktörer avser att diskutera eller inleda samarbete är det brukligt att de tecknar 
ett sekretessavtal, även benämnt Non-Disclosure Agreement (NDA), som innebär en förplik-
telse för en av eller båda aktörerna att hemlighålla samtal, innovationer eller affärsverksamhet. 

3. Offentlig verksamhet arbetar under andra förutsättningar. Sådan verksamhet, t.ex. Västerås 
stad, är skyldig att beakta den s.k. offentlighetsprincipen. Principen innebär bl.a. att alla 
slags uppgifter, skriftliga och muntliga, i en offentlig verksamhet som huvudregel är allmänna 
handlingar och ska vid begäran lämnas ut till allmänheten. Alla allmänna handlingar är 
dock inte offentliga. Vissa uppgifter ska hemlighållas för allmänheten enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400; OSL). Det finns sekretessbestämmelser som bl.a. skyddar 
uppgifter om affärs- och driftförhållanden från att spridas till allmänheten. Offentliga funk-
tionärer får dock i vissa fall bryta tystnadsplikten straffritt med stöd av den s.k. meddelande-
friheten, varvid muntliga uppgifter får lämnas till press och media.

4. Västerås stad får inte teckna ett sekretessavtal eller NDA med en privat aktör inom ramen 
för ett testbäddsprojekt. Det beror på att offentligt anställd personal – sjukvårdspersonal, 
tekniker och administrativ personal – inte får åläggas tystnadsplikt i ett avtal utan enbart 
genom författning. Västerås stads personal ska alltså iaktta OSL:s bestämmelser om sekretess 
och tystnadsplikt samt lagen om skydd för företagshemligheter. 

5. En sekretesserinran aktualiseras när en verksamhet inom Västerås stad involverar egen 
anställd personal i ett testbäddsprojekt i samarbete med en privat aktör, t.ex. en innovatör 
eller ett företag. Syftet med bilagda sekretesserinran är att erinra personalen om att deras 
skyldigheter att iaktta sekretess/tystnadsplikt omfattar uppgifter om affärsförhållanden och 
företagshemligheter. Erinran fyller även syftet att uppmärksamma tekniker (motsvarande) att 
iaktta sekretessen för patientuppgifter. Ett annat syfte med erinran är att reducera risken för 
att personalen i god tro lämnar ut sekretessbelagda uppgifter i ett MISTEL-projekt till obe-
höriga. Medarbetare ska ta del av bifogade informationsblad innan de undertecknar erinran.

6. Beträffande externa konsulter som anlitas av MISTEL för ett testbäddsprojekt ska dessa 
teckna en sekretessförbindelse (Avtalsmall A2 Bilaga 6). Det finns en framtagen sekretess- 
förbindelse avsedd för Testbädden.

Slut på instruktionen.
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........................................................................................   
(Efternamn och förnamn)

........................................................................................
(Personnummer)

........................................................................................
(Avdelning/enhet i Västerås stad)

........................................................................................

Beskrivning av testbäddsprojektet:...............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1. INNEBörD
Jag bekräftar härmed att jag denna dag har informerats om innebörden och omfattningen  
av följande:

4    Begreppet  sekretess enligt 1 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400; OSL).

4    Sekretess gäller även efter avslutad anställning eller uppdrag.

4    Sekretess kan råda enligt 25 kap. 1 § eller 26 kap. 1 § OSL för uppgift om en enskilds 
hälsotillstånd eller personliga förhållanden inom vård och omsorg.

4    Sekretess kan råda enligt 31 kap. 12 § OSL för uppgift som avser provning, bestämning 
av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statis-
tisk undersökning eller annat sådant uppdrag som sker för en enskilds räkning, om det 
måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

4    Sekretess kan råda enligt 31 kap. 16 § för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhål-
landen vid en affärsförbindelse med en myndighet. 

4    Sekretess kan råda enligt 30 kap. 21 § för sådan uppgift om uppfinning som har läm-
nats till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 
eller viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att 
användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande 
åtgärd. 

D2:1
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som ska arbeta med MISTEL-projekt



2/2

4    Meddelandefriheten enligt 1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen och särskilt 
underrättats om att meddelandefriheten är starkt begränsad inom vård och omsorg och 
beträffande sekretess som gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till 
en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

4    20 kap. 3 § brottsbalken rörande brott mot tystnadsplikten

4    Tystnadsplikt enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

.......................................................................
(Plats och datum)

....................................................................... 
(Namnteckning)



Till dig som är anställd av Västerås stad och ska medverka i ett s.k.  
testbäddsprojekt (MISTEL-projekt).

Västerås stad bedriver offentlig verksamhet. Som anställd i sådan verksamhet ska du iaktta sekre-
tess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; förkortad OSL). Sekretess innebär ett för-
bud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling 
eller på något annat sätt. I lagen anges de uppgifter i offentlig verksamhet för vilka sekretess kan 
föreligga. För varje sekretessfall i lagen anges den maximala sekretesstiden räknat i år. Sekretess 
gäller även efter avslutad anställning eller uppdrag. 

OSL innehåller inga egna ansvarsbestämmelser. I stället omfattas du av ett straffansvar enligt 20 
kap. 3 § brottsbalken (BrB) om du uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sådan tystnads-
plikt som följer av att viss uppgift omfattas av sekretess enligt OSL. Ringa fall av oaktsamma 
brott är straffria. Förorsakar en straffbar gärning ren förmögenhetsskada, följer det av 2 kap. 2 § 
skadeståndslagen (1972:207) att skadan ska ersättas. 

I ett testbäddsprojekt kan följande sekretessbestämmelser i OSL aktualiseras. 
F 31 kap. 12 § OSL: sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper 

eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning 
eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste 
antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.

F 31 kap. 16 § OSL: sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden 
när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med affärs- eller driftförhållanden av-
ses t.ex. affärsplaner, prissättningskalkyler, utredningar av olika slag, konstruktionsarbeten, 
prov, förhandlingar och liknande.

F 31 kap. 21 § OSL: sekretess gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till en 
myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Om patent har 
sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om ansökan om patent har skett.

F 25 kap. 1 § OSL: sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

F 25 kap. 9 § OSL: sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för sådan 
uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för 
att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande 
åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

F 26 kap. 1 § OSL: sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men.
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Som anställd vid Västerås stad omfattas du också av bestämmelserna om meddelandefrihet i 
tryckfrihetsförordningen. Meddelarfrihet innebär rätt att för offentliggörande lämna muntliga 
upplysningar till bl.a. press och media. Meddelandefriheten innebär frihet från straffansvar om 
uppgiftslämnandet strider mot sekretessbestämmelser, men inte om man genom utlämnandet 
gör sig skyldig till bl.a. spioneri eller lämnar ut skriftliga hemliga handlingar. Meddelandefriheten 
är dock starkt begränsad inom hälso- och sjukvårdssekretessens och socialtjänstens område och 
beträffande sekretess som gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till en myn-
dighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Myndighet får, med vissa 
undantag, inte efterforska vem som lämnat ett meddelande. 

Som anställd är du också skyldig att iaktta lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
Med företagshemlighet avses i lagen sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en 
näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra 
skada för honom i konkurrenshänseende. Omständigheterna avgör vad som är hemlig informa-
tion. Normala affärsmässiga förhållanden betraktas dock som hemliga i lagens mening. Lagen 
gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Som ett obehörigt angrepp anses inte 
att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för att avslöja 
något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa eller som kan anses 
utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse. Inte heller röjande i god tro är 
straffbart. 

Slut på informationen.
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Bifogat finns en ansvarsfriskrivningsblankett avsedd för ett MISTEL  
testbäddsprojekt. 

Blanketten ska användas när enskilda personer som INTE är vård- och omsorgstagare frivilligt 
anmäler sig som testperson till ett testbäddsprojekt.

1. Västerås stad förmedlar via en tjänst frivilliga testpersoner till testbäddsverksamheten. 
För denna förmedlingstjänst tar staden en avgift från innovatören. Risk finns att Västerås 
genom avgiften tar på sig ett huvudmannaansvar för testpersonen, och därmed även för 
skador som eventuellt skulle kunna drabba testpersonen i ett testbäddsprojekt.

2. En testperson som inte är en vård- och omsorgstagare ska avsäga sig alla anspråk på skade-
stånd som kan riktas mot Västerås stad innan denne får delta i ett testbäddsprojekt. Det 
kallas för en ansvarsfriskrivning. Ansvarsfriskrivningen omfattar både direkta skador (person- 
och egendomsskador) samt indirekta skador (utebliven vinst och andra förmögenhetsskador). 

3. Västerås stad ställer dock alltid krav på en innovatör att ha fullgott försäkringsskydd för att 
kunna bedriva testverksamhet i stadens verksamhet. Testpersonen kan därför räkna med 
ersättning för sina eventuella skador. Testpersonen ska alltid vända sig till innovatören i 
sådana fall.

4. I blanketten ska Västerås stad ange vilket testbäddsprojekt som avses.

5. Testpersonen ska underteckna ansvarsfriskrivningen (två exemplar) och få ett av exemplaren 
i handen.

Slut på instruktionen.
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Din medverkan
Du har frivilligt erbjudit dig att medverka som testperson i ett MISTEL testbäddsprojekt.

Vad är en testbädd? 
En testbädd är en plats eller en miljö i Västerås stad där en uppfinnare kan prova och utveckla 
sina idéer som bidrar till ökad självständighet och välbefinnande för äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning. Det kan t.ex. vara ett hjälpmedel eller en service som Västerås stad 
tycker kan vara till nytta för medborgarna i framtiden. 

Information om testbädden
Ibland behöver en uppfinning testas på fysiska personer (testpersoner), antingen i den ordinarie 
verksamheten eller i en kontrollerad verksamhet. Med det senare menas en testmiljö som 
simulerar t.ex. ett särskilt boende eller en hemmiljö. 

Du har anmält dig frivilligt som testperson för ett testbäddsprojekt i Västerås stad för att testa 
följande:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ansvarsfriskrivning för direkta och indirekta skador
Västerås stad förmedlar endast dina uppgifter till uppfinnaren. Västerås stad kan därför inte 
ta ansvar för eventuella skador som skulle drabba dig under ett testbäddsprojekt, vare sig för 
personskada, skada på egendom, utebliven vinst eller annan förlust eller indirekt skada. Västerås 
stad friskriver sig helt från allt ansvar för sådana direkta eller indirekta skador under din med-
verkan i ett testbäddsprojekt. För att du ska kunna delta i ett sådant projekt måste du godkänna 
denna friskrivning från skadeståndsansvar för Västerås stad. 

Västerås stad ställer alltid krav på uppfinnare att de har ansvarsförsäkringar som täcker eventuella 
skador i ett MISTEL testbäddsprojekt. Vid skada ska du vända dig till uppfinnaren.

Om Du vill avbryta en testbädd
Du har full rätt att avbryta testbäddsprojektet när du vill. Meddela i sådant fall MISTEL genom 
att ringa tfn 021-39 00 00 och be att få tala med någon som är ansvarig för Ditt testbäddsprojekt.
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Godkännande
Jag har förstått ovanstående information och avsäger mig härmed i egenskap av testperson i ett 
MISTEL testbäddsprojekt från alla anspråk på ersättning från Västerås stad för direkta eller 
indirekta skador som kan drabba mig i testbäddsprojektet.

......................................................................
(Plats och datum)

...................................................................... ....................................................................
(Namnteckning)     (Namnförtydligande)

Detta samtycke har upprättats i två (2) exemplar, varav testpersonen har fått ett exemplar.
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övErENSKoMMELSE oM MEDvErKAN  
I MISTEL TESTBäDDSprojEKT

Inom testbädden MISTEL ska följande testbäddsprojekt genomföras:

Beskriv testbäddsprojektet

För genomförandet av testbäddsprojektet behövs medverkan av följande enhet inom 
Västerås stad:

Namn på enheten

Enhetens medverkan består i:

Beskriv, karaktär på medverkan, resurser, omfattning

Testbäddsprojektet beskriver i projektplanen att medverkan behövs under tidsperioden:

Enheten har planerat och eventuellt budgeterat för sin medverkan:

Ja /Nej, beskriv

Övriga faktorer:

Västerås den ........................................................

..............................................................................
(Enhetens chef eller förvaltningschef beroende på omfattning)

F
överenskommelse om medverkan  
i MISTEL testbäddsprojekt



Ett projekt inom Västerås stad
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Riskanalys – exklusive informationssäkerhet 

  



RISKANALYS 

En riskanalys ska alltid göras innan ett testbäddsprojekt genomförs i MISTELs regi.  

OM testet innefattar informationsöverföring – utgå ifrån informationssäkerhetsanalys-

dokumentet. 

Steg 1) 

Beskrivning av vilka personer/verksamheter/företag som involveras vid testet 

Arbetet görs av MISTEL och innovatören samt ev. med hjälp av involverad verksamhet. 

- Framtagning av en skiss som visar alla som involveras i testbäddsprojektet 

- Gör en beskrivning som tydliggör innovationens funktion och hur den påverkar de som 

involveras i testet. 

- Roller, ansvar och befogenheter för de som blir berörda i testbäddsprojektet 

 

 

Ange roll, namn, kontaktinformation samt ansvarsområde för de berörda. 

 

Steg 2) 

Identifiera risker 

Riskanalysens steg: 

1) Identifiera och beskriv ev. risker med innovationen när det gäller: 

  * Information 

  * Teknik 

  * Handhavande 

  * Biologisk och kemisk 

                                         * Energi och/eller 

                                         * Test 

2) Beskriv konsekvensen om det inträffar 

 - Vilken påverkan skulle det få? 

3) Gör en sammanvägd riskbedömning samt komplettera med rekommendation av 

åtgärder. 



 
 

 
 

Att tyda tabellen: 

Samtliga identifierade risker placeras in i tabellen utifrån vilka poäng de får gällande 

allvarlighetsgrad om risken inträffar samt sannolikheten att risken inträffar. 

Utifrån vilken riskpoäng risken får/färgen på tabellrutan som risken hamnar i, görs en 

bedömning av behov av åtgärd. Riskpoäng = allvarlighetsgrad * sannolikhet 

 

Om riskpoängen skattas till 8 eller mer (röda och orange rutor) bör alltid de 

bakomliggande faktorerna identifieras. Om någon risk får riskpoäng 8 eller mer så lyfter 

MISTEL frågan med sin styrgrupp, för beslut om test ska genomföras eller ej. 

 

Om allvarlighetsgraden är 4 men sannolikheten är 1, vilket ger en låg riskpoäng (gul ruta), 

bör ändå de bakomliggande faktorer analyseras. 

 



Varje åtgärd tilldelas en prioritet samt ansvarig person. 

 

 



 

 

Informationssäkerhetsanalys 

  



OM INFORMATIONSSÄKERHETSANALYS 

En informationssäkerhetsanalys ska alltid göras innan ett testbäddsprojekt genomförs i 

MISTELs regi, OM testet innefattar informationsöverföring. 

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 

automatiserat och oberoende av dess form eller miljö den förekommer i, men även andra 

informationsrelaterade tillgångar, som har ett värde för verksamheten i Västerås stad. 

Exempel på informationstillgångar är: 

* Information (databaser, filer, metodik, dokument etc.) 

* Program (system, tillämpningar, operativsystem, etc.) 

* Tjänster (nätförbindelser, abonnemang, etc.) 

* Fysiska tillgångar (datorer, datamedia, lokala nätverk, etc.) 

* Informationsbärare (pappersdokument, mobiltelefoner, externa minnen etc.) 

Där det finns behov av ska externa verksamheter som anknyter till Västerås stad (MISTEL) 

genom avtal eller liknande förbindas att följa motsvarande krav på 

informationssäkerhetsåtgärder som annars skulle gälla om verksamheten bedrevs inom 

Västerås stad. Motsvarande regler ska även gälla anställda hos Västerås stads externa 

aktörer som har tillgång till Västerås stads information och informationssystem. 

 

Steg 1) 

Beskrivning av informationstillgången 

Arbetet görs av MISTEL och innovatören samt ev. med stöd av Västerås stads IT- och/eller 

säkerhetsstrateg samt involverad verksamhet. 

- Framtagning av en skiss som visar alla informationsvägar som involveras i 

testbäddsprojektet 

- Vad informationen i systemet består av: 

 * vårdtagarens personuppgifter 

 * användarnas identiteter för inloggning i systemet 

 * loggfiler 

- Roller, ansvar och befogenheter för de som blir berörda i testbäddsprojektet 

 

Ange roll, namn, kontaktinformation samt ansvarsområde i det relevanta systemet. 



Steg 2) 

Identifiera krav 

Kraven på informationstillgången ska identifieras för att få rätt underlag för 

informationsklassificering och för beslut om relevanta säkerhetsåtgärder för systemet eller 

objektet. 

 

MISTEL ska tillsammans med innovatören göra en kravanalys som innehåller följande delar:  

a) Rättsliga krav 

- Vilka lagar, författningar ställer krav? 

 
 

b) Verksamhetens krav 

- Behov och styrning från verksamheten 

 

Vid bedömning av verksamhetens krav ska bedömningen utgå ifrån dessa egenskaper hos 

informationen: 

 Riktighet: 

Beskriv vilka krav verksamheten har när det gäller informationens riktighet. 

”Riktighet: Att informationen inte kan förändras vare sig av obehöriga, av misstag 

eller på grund av funktionsstörning. Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och 

fullständig.” 

Ställ frågan: Hur viktigt är det för verksamheten att ni eller andra parter kan lita på 

att informationen är korrekt? 

 Konfidentialitet: 

Beskriv vilka krav verksamheten har när det gäller informationens konfidentialitet. 

”Konfidentialitet: Att innehållet i dokument, information och handlingar etc. inte görs 

tillgängliga eller avslöjas för obehöriga.” 

Här ska särskilt sekretess identifieras! 

 Tillgänglighet: 

Beskriv vilka krav verksamheten har när det gäller informationens tillgänglighet. 

”Tillgänglighet: Att information och informationstillgångar kan utnyttjas efter behov, i 

förväntad utsträckning och inom önskad tid utifrån de krav som ställs på 

verksamheten.” 

 



 Spårbarhet: 

Beskriv vilka krav verksamheten har när det gäller informationens spårbarhet. 

”Spårbarhet: Att, där det finns behov av det, i efterhand entydigt kunna härleda 

specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt. Det ska gå att se vem 

som tagit del av informationen, vilka förändringar som har hänt och av vem dessa har 

utförts.” 

Vid all behandling av personuppgifter är det ett generellt krav att i efterhand kunna 

visa vem som har haft åtkomst till informationen. 

 

c) Hot 

- Hotrelaterade krav 

- Scenarier 

- Riskanalys 

Riskanalysens steg: 

1) Identifiera och beskriv minst tre hot mot informationstillgången 

 - Vad som kan inträffa som negativt påverkar tillgångens 

  * Riktighet 

  * Konfidentialitet 

  * Tillgänglighet och/eller 

  * Spårbarhet 

2) Beskriv konsekvensen om det inträffar 

 - Vilken påverkan skulle det få? 

3) Gör en sammanvägd riskbedömning samt komplettera med rekommendation av 

åtgärder. 

 

Efter kravanalysen kan nu informationstillgången klassificeras. 



Steg 3) 

Fastställ åtgärder 

 

Att tyda tabellen: 

Samtliga identifierade risker placeras in i tabellen utifrån vilka poäng de får gällande 

allvarlighetsgrad om risken inträffar samt sannolikheten att risken inträffar. 

Utifrån vilken riskpoäng risken får/färgen på tabellrutan som risken hamnar i, görs en 

bedömning av behov av åtgärd. Riskpoäng = allvarlighetsgrad * sannolikhet 

 

Om riskpoängen skattas till 8 eller mer (röda och orange rutor) bör alltid de bakomliggande 

faktorerna identifieras. Om någon risk får riskpoäng 8 eller mer så lyfter MISTEL frågan med 

sin styrgrupp, för beslut om test ska genomföras eller ej. 

 

Om allvarlighetsgraden är 4 men sannolikheten är 1, vilket ger en låg riskpoäng (gul ruta), 

bör man ändå analysera bakomliggande faktorer. 

 

 

Varje åtgärd tilldelas en prioritet samt ansvarig person. 
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Att tyda tabellen: 

Samtliga identifierade risker placeras in i tabellen utifrån vilka poäng de får gällande 

allvarlighetsgrad om risken inträffar samt sannolikheten att risken inträffar. 

Utifrån vilken riskpoäng risken får/färgen på tabellrutan som risken hamnar i, görs en 

bedömning av behov av åtgärd. Riskpoäng = allvarlighetsgrad * sannolikhet 

 

Om riskpoängen skattas till 8 eller mer (röda och orange rutor) bör alltid de bakomliggande 

faktorerna identifieras. Om någon risk får riskpoäng 8 eller mer så lyfter MISTEL frågan med 

sin styrgrupp, för beslut om test ska genomföras eller inte. 

 

Om allvarlighetsgraden är 4 men sannolikheten är 1, vilket ger en låg riskpoäng (gul ruta), 

bör ändå de bakomliggande faktorerna analyseras. 

 

 

 



MISTELS  ARBETSPROCESS

Ett projekt inom Västerås stad.



Hejsan! Vi på mistel tycker att det är väldigt roligt 
att Du vill samarbeta med oss. Tanken med det här 

dokumentet är att förtydliga vår arbetsprocess så att Du 
lättare kan se vilken typ av innovationer vi kan stödja 

och om vi kan tillföra den hjälp just Du behöver.

Ta gärna en stund och läs igenom materialet, så hoppas 
vi att det ger svar på de flesta av de frågor Du har.  



VÅR ARBETSPROCESS

mistel är en kommunal testbädd* för innovationer 
som bidrar till ökad självständighet och välbefinnande 
för äldre personer och personer med funktionsnedsätt-
ning (med eller utan omsorg) samt för innovationer 
som medverkar till en god kommunalt finansierad 
vård och omsorg.

mistel erbjuder Dig som innovatör, företag eller  
idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis 
inom den kommunala vård och omsorgen samt med  
äldre privatpersoner och privatpersoner med funktions- 
nedsättning. Genom att köpa denna tjänst får Du 
möjlighet att stämma av Din innovation eller idé med 
den tänkte användaren. mistel har ett stort kontaktnät 
av äldre personer, personer med funktionsnedsättning, 
personal och kommunala tjänstemän som gärna bidrar 
med sin kunskap till Ditt utvecklingsarbete.

På följande sidor beskrivs mistels erbjudande men 
även avgränsningar.

*VAD ÄR EN TESTBÄDD?
En testbädd ger företag en ingång till vård och omsorg. En testbädd 
kan vara en miljö inom vård och omsorg där innovatörer, företag och 
idébärare i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller  
äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet under såväl idé- 
och konceptfasen som under utvecklingsfasen. Satsningen ska bidra  
till att utveckla nya och befintliga strukturer för att underlätta innova-
törernas möjligheter att pröva sina lösningar genom ett nära samarbete 
med användare. Satsningen ska också bidra till att innovatörer tidigt får 
möta en kravställande potentiell kund och få tillgång till sjukhusen och 
äldreomsorgen för att praktiskt demonstrera nya lösningar. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED TESTBÄDDAR?
Testbäddar är viktiga för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera 
processer, produkter, organisatoriska lösningar och tjänster som kan 
bidra till en höjd kvalitet inom hälso- och sjukvård. Ökad effektivitet, 
kvalitet och utveckling är också avgörande för Sveriges konkurrenskraft 
och framtid som forsknings- och utvecklingsnation.

EN KORT INTRODUKTION

MISTELS KVALITETSSTÄMPEL ÄR ANVÄNDARMEDVERKAN.

mistel kan stötta Ditt innovationsarbete genom 
att ge Dig möjlighet att testa nya idéer i den  
praktiska verkligheten under såväl idé- och  
konceptfasen som under utvecklingsfasen. 



VÅR ARBETSPROCESS

1. mistel erbjuder ett Första möte till Dig som har 
en idé eller en innovation som bidrar till ökad 

självständighet och välbefinnande för äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning (med eller 
utan omsorg) samt för innovationer som medverkar 
till en god kommunalt finansierad vård och omsorg.

Med innovationer menar vi produkter, tjänster,  
processer eller organisatoriska lösningar som innebär 
en nyhet på marknaden. En innovation kan även vara 
en befintlig produkt som testas för en ny målgrupp 
eller för ett nytt användningsområde. 

Din tänkta kund kan vara såväl äldre privatpersoner, 
privatpersoner med funktionsnedsättning som  
verksamheter inom kommunal vård och omsorg

2. Inför första mötet får Du besvara ett frågeformulär 
med frågor som rör innovationen. Detta för att 

mistel ska kunna göra en första bedömning om vi är 
rätt aktör för Din innovation. mistel kan annars lotsa 
Dig till andra aktörer i innovationssystemet där vi 
samverkar och har kontakter. Frågeformuläret ger 
även förutsättningar för ett givande Första möte.

3. Om mistel är rätt aktör för Din innovation 
erbjuds Du att köpa mistels tjänst och därige-

nom få tillgång till olika testmiljöer och testpersoner 
– som Din innovation vänder sig till.

4. mistel gör, tillsammans med Dig, upp en plan 
för testbäddsprojektet utifrån innovationens 

mål, syfte och behov. Planen utgör grunden för att 
bestämma vilken testdesign som blir aktuell.

5. Utifrån planen skriver mistel en offert som 
baseras på kostnaden för metoden som avses  

att användas. Därtill kan tillkomma kostnader för  
tex. personal om verksamheterna behöver ta in 
extrapersonal för att kunna medverka i testet eller 
resekostnader för testpersoner. 

mistel kan inte bistå innovatörer med pengar.  
De ekonomiska medel som behövs för testet måste  
Du söka på egen hand hos andra aktörer. mistel kan 
däremot hjälpa till genom att lotsa Dig vidare till 
möjliga finansiärer.

SÅ HÄR FUNGERAR MISTEL I DITT  
INNOVATIONSARBETE

BRA ATT VETA
mistel är ett projekt inom Västerås stad. Under 
projektet tar mistel betalt enligt en modell som 
kommer att utvärderas vid projektets övergång 
till verksamhet.

mistel är behjälplig med punktinsatser under 
utvecklingen av innovationen genom att 
erbjuda möten och tester mellan användare 
och innovatör. mistel är dock inte drivande i 
utvecklingsarbetet med innovationen.

mistel erbjuder inte sin tjänst för produkter, 
tjänster, processer eller organisatoriska lösningar 
som redan finns på marknaden och där använd- 
ningen eller målgruppen inte är en nyhet. Det 
betyder alltså att mistel inte erbjuder rena 
marknadsföringsuppdrag åt innovatörer.

mistel arbetar heller inte med innovationer såsom 
läkemedel eller andra typer av ämnen som ska 
ätas, sväljas eller injiceras eller innovationer som 
är helt inriktade på sjukhusvård.

Vänd Dig till mistel 
när Du har behov av 

att bolla Din idé  
eller innovation 

med slutanvändare!



VÅR ARBETSPROCESS

7. Innan själva genomförandet av överenskommen
testmetod ansvarar mistel för att relevanta

juridiska avtal upprättas mellan involverade aktörer
samt att etiska aspekter vid testgenomförandet utreds.
Innan ett test genomförs alltid en riskanalys som 
mistel och innovatören gör tillsammans.

8. Under själva genomförandet av testbäddsprojektet 
har mistel rollen att delta vid t.ex. fokusgrupper 

eller workshops, följa upp pågående tester samt att vara 
kontakten mellan Dig och den aktuella testmiljön.

9. Efter genomförd tjänst får Du en resultatrapport 
från mistel. Rapporten innehåller t.ex:

• Bakgrund
• Syfte 
• Testdesign och metod
• Resultat
• Diskussion
• mistels rekommendationer

10. Efter avslutad tjänst får Du en utvärdering att 
besvara. Syftet med utvärderingen är att 

ständigt förbättra mistel.

11. När Din innovation har utvecklats ytterligare 
– och mistels tjänst åter kan vara till nytta – är 

Du välkommen tillbaka till oss. Då börjar processen 
om från början med ett Första möte.

12. mistel erbjuder även utbildning inom bl.a 
kommunal vård och omsorg och offentlig 

upphandling.

MISTEL ERBJUDER SKRÄDDARSYDD TESTDESIGN 

METODER

• Datainsamling för analys. Detta 
kan ske genom t.ex. fokusgrup-
per, enkäter och intervjuer.

• Test. Detta innebär att inno-
vationen testas av den tänkte 
användaren i en relevant miljö.

TESTMILJÖER

• I ordinärt boende. Det betyder 
det egna privata boendet, t.ex. 
villa, radhus eller lägenhet.  
 

• På särskilt boende. Det betyder 
t.ex. servicehus, ålderdomshem, 
gruppboende och gruppbostad. 

• I  mistels  egen testlägenhet.

TESTPERSONER

• Äldre personer – med eller utan 
vård och omsorg/insats. 

• Personer med funktionsned-
sättning – med eller utan vård 
och omsorg/insats. 

• Chefer inom kommunalt finan-
sierad vård och omsorg. 

• Personal inom kommunalt  
finansierad vård och omsorg, 
t.ex. sjuksköterskor, sjukgym-
naster, arbetsterapeuter och 
undersköterskor. 

• Kommunala tjänstemän.

– DVS. RÄTT METOD FÖR ATT UPPNÅ SYFTET.

6.

Västerås stad, som driver mistel ska som 
kommunal verksamhet konkurrensutsätta 
inköp och samarbeten med privata aktörer. 
Det betyder att mistel inte kan ingå avtal 
eller ingå partnerskap vid t.ex. ansökningar. 
Testbäddsprojekt kan därför bara genomföras 
under en begränsad tidsperiod. 

mistels arbete innebär inte något åtagande 
att senare köpa den produkt eller tjänst som 
testbäddsprojektet gäller. mistel arbetar dock 
löpande med kunskapsåterföring till Sociala 
Nämndernas Förvaltning, som beställer och 
upphandlar kommunal vård och omsorg.



KONTAKTA GÄRNA NÅGON AV  
MISTELS PROJEKTLEDARE:

Karin Hedberg  
karin.hedberg@vasteras.se

Elisabeth Kjellin  
elisabeth.kjellin@vasteras.se

 
www.mistelinnovation.se



Innovatör Innovation Land Stöd de fått

Aifloo AB e-hälsosystem med artificiell intelligens Sverige

Möte om IT-säkerhet

Fokusgrupp med privatpersoner

Riskanalys

Test på servicehus samt hemma hos privatpersoner

Andersson & Co AB SafeBase sensorvåg som kan skicka larm Sverige

Fokusgrupp

Riskanalys

Test på äldreboende samt i hemtjänsten

Kunskapsseminarium vård och omsorg

Bestic AB Bestic ätrobot Sverige Enkät inom hemtjänst

Björn Nilsson Utveckling AB Avlastningshjälpmedel vid nedsatt armfunktion Sverige

Test hos privatperson

Lotsning till Hjälpmedelscentrum

Kontakt med arbetsterapeut särskilt boende

Capeblom AB Bilkudde Sverige

Lotsning till Landstingets testmiljö

Fokusgrupp

Cenvigo AB CenPad Sverige Workshop med personal

Circleflow Tryckavlastningsringar Sverige Bollplanksmöte med personal

Ess-H, Mälardalens högskola Sensorsystem Sverige

Fokusgrupp med personal från landsting och kommun

Studiebesök i vård- och omsorgsverksamheter

Gociety GoLivePhone: Smartphone för äldre och vårdgivare Nederländerna 2 tester hos privatpersoner samt inom hemtjänst

IONTO AB Kombinerad hushållsstege och stol Sverige

Lotsning till Hjälpmedelscentrum

Fokusgrupp

Jonas Enebrand AB eFrid: App för dator för äldre Sverige Fokusgrupp

Klädvalet Sverige AB Kläder för personer med funktionsnedsättning Sverige

Fokusgrupp

Riskanalys

Test på särskilt boende

LW Dentaldesign & Konst Den Integrerade Tandborsten Sverige Fokusgrupp med äldre personer

Milmas AB/Schine Innovation medicindoslåda Sverige

Fokusgrupp med personal

Fokusgrupp med äldre

Motitech AS MOTiview: Motivationsverktyg för träning Norge

Första möte/fokusgrupp

Riskanalys

Test på servicehus samt i ordinärt boende

Pp kraft, ErgoLed Stöd vid soffa Sverige

Fokusgrupp

Lotsning till HMC

Kunskapsseminarium upphandling

Kunskap om hjälpmedel och medicintekniska hjm, CE-märkning

Robotics Care AB Poseidon: automatiserad duschlösning Sverige

Fokusgrupper

Riskanalys

Test på servicehus

Robyn Robotics AB JustoCat: robotkatten Sverige Test på äldreboende

SILVER (RCS) Robotrollatorn LEA Nederländerna

Riskanalys

Test på servicehus

Solutions for Tomorrow AB Mobil röntgen Sverige Fokusgrupp tillsammans med landstingets testbädd

Victrix AB Dosis: dosett Sverige Workshop tillsammans med landstingets testbädd

VisueCare AB Stödsystem för personalplanering Sverige

Fokusgrupp med personal

Skypemöte med VIS-enheten



 

 

VÄSTERÅS STAD Slutrapport projekt MISTEL 

Dnr 2013/156-ÄN-750 

 
 2017-02-17 

 1 

MISTEL  
Mötesplats för Innovationer i 

Samverkan – TEstbädd för Livskvalitet 
- slutrapport till Äldrenämnden 

 

  



 

 

VÄSTERÅS STAD Slutrapport projekt MISTEL 

Dnr 2013/156-ÄN-750 

 
 2017-02-17 

 2 

Innehåll 

 Sammanfattning .……………………………………………………………………………………….. 3 

 Bakgrund …..…………………………………………………………………………………………………. 4 
VINNOVAs utlysning ..…………………………………………………………………………… 4 

Projektets ledning och styrning …………………………………………………………… 4 

Lärande utvärdering och följeforskning ..……………………………………………… 5 

Projektfinansiering ..…………………………………………………………………………….. 5 

Projektavslut ..……………………………………………………………………………………… 6 

 MISTELs syfte och mål ……………………………………………………………………………… 6 
Syfte ……………………………………………………………………………………………………. 6 

Vision ..………………………………………………………………………………………………… 6 

Mål ……………………………………………………………………………………………………… 6 

 Hur projektarbetet bedrivits ..……………………………………………………………….. 7 
Samarbetspartners …………………………..…………………………………………………. 7 

Parallella spår ……………………………………………………………………………………… 8 

Juridisk vägledning ………………………………………………………………………………. 8 

Marknadsföring …………………………………………………………………………………… 9 

Omvärldsorientering …………………………………………………………………………… 10 

 Vad gör och erbjuder MISTEL ………………………………………………………………… 10 
MISTELs arbetsprocess ………………………………………………………………………… 10 

Kunskapsåterföring ……………………………………………………………………………… 12 

 Innovatörer som nyttjat MISTEL ………………………………………………………….. 13 

 Testpersoner och testmiljöer som deltar i MISTELs arbete …………. 14 
Testpersoner ……………………………………………………………………………………….. 15 

Testmiljöer …………………………………………………………………………………………… 15 

Testlägenhet ………………………………………………………………………………………… 16 

 Avgiftsmodell ………………………………………………………………………………………………. 17 
Provbetalningsmodell ………………………………………………………………………….. 17 

 Nationell och internationell samverkan ……………………………………………… 17 
Nordic Business and Living Lab Alliance ……………………………………………….. 17 
Välfärd och Hälsa …………………………………………………………………………………. 18 
NIVO ……………………………………………………………………………………………………. 18 
Testbäddar ………………………………………………………………………………………….. 18 

 Resultat ………………………………………………………………………………………………………… 18 
Måluppfyllelse …………………………………………………………………………………….. 18 

 Fortsatt utveckling …………………………………………………………………………………….. 19 
Idéjakten ……………………………………………………………………………………………… 20 
Testpersoner och testverksamheter ……………………………………………………. 21 

 
 
 
 
 
  



 

 

VÄSTERÅS STAD Slutrapport projekt MISTEL 

Dnr 2013/156-ÄN-750 

 
 2017-02-17 

 3 

Sammanfattning: 
Projektet MISTEL startade september 2013 som ett tre-årigt projekt med 
finansiering från VINNOVA och Västerås stad. Projektet avslutas februari 2017 och 
MISTEL övergår då till en verksamhet inom Sociala nämndernas förvaltning, 
Västerås stad. 
 
Målet med projektet har varit att skapa en väl fungerande testbädd för 
innovationer som bidrar till fortsatt självständighet och välbefinnande hos äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning samt för en god kommunalt 
finansierad vård och omsorg. Idag är MISTEL en väl etablerad testbädd. Arbetet 
sker på ett strukturerat och metodiskt sätt som gör att de innovatörer som nyttjar 
MISTELs tjänst får värdefull kunskap för sitt fortsatta utvecklingsarbete. 
 
Projektet har haft 16 företag och organisationer som samarbetspartners vilka alla 
bidragit i utvecklingen av testbädden genom att bland annat medverka i 
arbetsgrupper. 
 
Sedan start har projektet jobbat med reella innovationer parallellt med arbetet att 
bygga upp testbäddens metodik och struktur. Under projektåren har MISTEL 
träffat ett 40-tal innovatörer och genomfört drygt 30 testbäddsprojekt, mestadels 
fokusgrupper och tester. Sedan januari 2016 tar MISTEL betalt av innovatörer för 
sina tjänster. Testbäddsprojekten har genomförts såväl på särskilt boende och i 
MISTELs testlägenhet som i ordinärt boende. Testbädden har byggt upp ett 
samarbete med vård- och omsorgsverksamheter, som ställer sin verksamhet till 
testbäddens förfogande, samt med privatpersoner som är intresserade av att 
delta i testbäddsprojekt. 
 
För att säkerställa att fokusgrupper och tetser genomförs på ett juridiskt korrekt 
sätt har en juridisk vägledning och avtalssamling tagits fram för testbädden.  
 
MISTEL har under projektåren skapat ett väl utvecklat samarbete med 
innovationsstödjande organisationer i såväl regionen, nationellt som 
internationellt och har blivit en naturlig arena för utveckling av nya lösningar inom 
vård och omsorg. Bland annat medverkar MISTEL i ett nordiskt nätverksprojekt 
finansierat av Nordic Innovation samt i det regionala nätverket Välfärd och hälsa. 
Detta innebär att MISTEL kan lotsa innovatörer vidare till relevanta aktörer när 
det gäller de delar som inte är MISTELs uppdrag till exempel finansiering, 
företagsuppbyggnad och internationalisering. 
 
MISTEL kommer att fortsätta utvecklas. Nu pågår utveckling av en metodik för att 
fånga upp verksamheternas behov och förmedla dessa till innovatörer. En 
utlysning, Idéjakten, kommer att lanseras – med målet att inspirera innovatörer 
till att skapa nya innovationer som verksamheterna har behov av.  
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Bakgrund: 
Äldreomsorgen i Sverige står inför stora utmaningar. Andelen äldre i befolkningen 

ökar och därmed ökar även behovet av vård och omsorg. Samtidigt utbildar sig allt 

färre för arbete inom vård och omsorg. Detta gör att vi behöver innovationer som 

gör att ”färre händer” kan vårda fler personer till en rimlig kostnad.  

VINNOVAs utlysning 

Västerås stad har sedan 2006 arbetat med ett flertal projekt som tillvaratagit 

innovationer inom området välfärdsteknologi samt utvecklat nya metoder och 

processer för implementering i verksamheter inom kommunal vård och omsorg.  

När VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, våren 2013 hade en utlysning som 

vände sig till offentliga och privata vårdgivare inom hälso- och sjukvården och 

äldreomsorgen kändes det naturligt för Västerås stad att genomföra en förstudie 

under vintern 2012/2013. Förstudien mynnade ut i en ansökan som skickades in 

till VINNOVA i april 2013. Målet var att skapa en väl fungerande testbädd för detta 

arbete. 

 

Västerås stad beviljades medel av VINNOVA för att etablera en testbädd. 

 

Se bilaga 1: VINNOVAS utlysning 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Testbädden MISTEL 

 

Projektets ledning och styrning 

Testbäddsprojektet MISTEL startade 1 september 2013. Två projektledare hade då 

rekryterats till att på heltid leda projektet: 

 Karin Hedberg, som skrivit ansökan till VINNOVA, anställd av Västerås stad 

som projektledare sedan 2011 och innan dess arbetat som marknadschef 

på Forma Publishing Group i 14 år. 
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 Elisabeth Kjellin, som anställdes för projektet 2013, med en bakgrund som 

sjukgymnast inom kommunal vård och omsorg men som kom direkt från 

en utbildning inom logistik. 

 

Projektägare har varit Äldrenämnden och Sociala nämndernas förvaltning, 

Västerås stad. 

 

Projektet har haft en styrgrupp bestående av Eva Sahlén, direktör för Sociala 

nämndernas förvaltning; Karin Bodlund, biträdande direktör för Sociala 

nämndernas förvaltning; Maria Lindén, professor Mälardalens högskola; Jan 

Oldebring, teamledare Innovation ALMI Mälardalen; Maria Gill (2013-2014), 

projektledare Västerås stad; Mattias Fredricsson (2016-2017) enhetschef för Stöd 

och Utveckling under Sociala nämndernas förvaltning samt de två projektledarna 

Karin Hedberg och Elisabeth Kjellin. 

 

Styrgruppen har träffats vid 24 tillfällen och ett sista styrgruppsmöte är inbokat 

den sista januari 2017. Vid mötena har projektledarna avrapporterat vad som 

gjorts och vad som är på gång samt lyft frågor för diskussion och för beslut. Beslut 

som behövt tas mellan styrgruppsmötena har tagits av projektägaren Eva Sahlén. 

 

Lärande Utvärdering och Följeforskning 

Projektet har löpande utvärderats under hela projekttiden genom Lärande 

Utvärdering och Följeforskning (LUFF).  Syftet har varit att säkerställa att 

innovatörer, verksamheter inom vård och omsorg och involverade parter i det 

innovationsstödjande systemet får ut det de behöver av MISTELs testbädd. 

Följeforskare har varit Anna Kremel, från ACtuell AB. Annas slutrapport finns med 

som en bilaga. 

 

Se bilaga 2: Slutrapport följeforskning 

 

Projektfinansiering 

MISTEL har under projektet finansierats genom medel från: 

VINNOVA:  4 780 000 SEK 

NovaMedTech:      200 000 SEK (delfinansiering av juridisk vägledning) 

Västerås stad:  4 000 000 SEK 

Västerås stad 

(egen tid omräknat i SEK)    667 000 SEK 

Kundintäkter     127 000 SEK 
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Projektavslut 

MISTEL ansökte i maj 2016, och beviljades av VINNOVA, en förlängning av 

projekttiden med 4 månader. Tack vare att projektledarna arbetat mer på egen 

hand och inte köpt så många konsulttimmar som budgeterat fanns medel kvar för 

dessa fyra månader. Det innebär att projektet nu avslutas den 28 februari 2017 

istället för sista oktober 2016. 

 

Från 1 mars 2017 övergår MISTEL till en verksamhet under Sociala nämndernas 

förvaltning. Båda projektledarna har valt att arbeta vidare med MISTEL. 

 

MISTELs syfte och mål 
MISTEL ska efter projekttiden vara en väl etablerad testbädd som är öppen för 

innovationer som bidrar till fortsatt självständighet och välbefinnande hos äldre 

personer och personer med funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt 

för innovationer som medverkar till en god kommunalt finansierad vård och 

omsorg. Med innovationer menar vi produkter, tjänster, processer eller 

organisatoriska lösningar som innebär en nyhet på marknaden. En innovation kan 

även vara en befintlig produkt som testas för en ny målgrupp eller för ett nytt 

användningsområde. 

 

Syfte 

MISTEL har två syften:  

 att bidra till bibehållen självständighet och välbefinnande hos äldre 

personer och personer med funktionsnedsättning 

 att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i regionen. 

 

Vision 

MISTELs vision är att vara den lättillgängliga och väl fungerande testbädden som 

bygger på nätverk och samverkan för innovationer för äldre personer och 

personer med funktionsnedsättning. MISTELs koncept och replikerbarhet 

efterfrågas såväl nationellt som internationellt. 

 

Mål 

Målet för MISTEL är att efter projekttiden ha en etablerad och väl fungerande 

testbäddsverksamhet med en anpassad organisation och stabil finansiering. 

Testmiljöer ska erbjudas dels i frivilligas hem och på särskilda boenden dels i en 

hemlik living-lab-miljö. MISTEL ska vara en verksamhet som bidrar till att fler bra 
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innovationer kommer ut på marknaden och kommer målgruppen till nytta och 

glädje. 

 

Hur projektarbetet har bedrivits 
Samarbetspartners 

Redan under förstudien kontaktades olika organisationer och företag som kändes 

relevanta att samverka med under uppbyggnaden av testbädden. Detta 

resulterade i att 16 stycken samarbetspartners kunde namnges i MISTELs ansökan 

till VINNOVA: 

 

 Affärsplan Västmanland  

 Attendo 

 Bostadsbolaget MIMER 

 Västerås stad Vård och Omsorg 

 Hallstahammars kommun 

 Hjälpmedelscentrum 

 Landstinget Västmanland 

 Mälardalens Högskola, Innovation/Design/Teknik 

 Mälardalens Högskola, Hälsa Vård och Välfärd 

 NovaMedTech 

 Robotdalen 

 Västerås Science Park 

 ALMI Företagspartner 

 PRO Västmanland 

 SPF Västmanland 

 SPRF Västmanland 

 

 
Bild 2: MISTELs samarbetspartners 
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Samtliga samarbetsparterns har deltagit på gemensamma möten, ett par tre 

gånger per år, samt ingått i arbetsgrupper som träffats och arbetat med olika 

frågeställningar. Dessa arbetsmöten har skapat samsyn, tydliggjort MISTELs mål, 

uppdrag och erbjudande samt dessutom skapat förståelse och kunskap mellan de 

olika verksamheterna. 

 

Parallella spår 

Under MISTEL-projektets första år låg mycket fokus på möten! Att bygga 

relationer, skapa kontakter, informera, diskutera, fundera, planera, förankra, 

stämma av, lyssna in men även att träffa innovatörer. Arbetet med att skapa en 

väl fungerande process och struktur som ska ge stöd åt innovatörer skedde i två 

parallella spår. 

 

 
Bild 3: Arbete i parallella spår 

 

I det ena spåret arbetade MISTEL med ”riktiga” innovatörer och deras 

innovationer, för att därigenom få kunskap och insikt om hur MISTELs tjänst ska se 

ut och fungera i praktiken. I det andra spåret arbetade projektet med att skapa 

strukturer och processer för detta arbete. Innovatörer, verksamheter och 

testpersoner samt samarbetspartners har därigenom bidragit till att MISTEL nu 

har en tydlig och användarvänlig arbetsprocess och metodik. 

 

Juridisk vägledning 

Under första projektåret lades även mycket tid på att ta fram en juridisk 

vägledning för testbädden. Stadsjurister tillsammans med en extern jurist, 

Manólis Nymark, har tillsammans med projektledarna arbetat fram dokumentet 

”Juridisk vägledning för testbädden MISTEL” samt en gedigen avtalssamling. 

Något liknande dokument har inte tidigare funnits i Sverige. När vägledningen 

godkändes av Äldrenämnden i januari 2015 var det många organisationer som 
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”väntade” på resultatet, bl.a. VINNOVA och SKL samt andra testbäddar runt om i 

Sverige. Detta arbete kan därmed i sig ses som en innovation! 

 

Vägledningen och avtalssamlingen gör att MISTEL nu tecknar avtal med varje 

innovatör som vill nyttja någon av MISTELs metoder. För att allt ska ske juridiskt 

korrekt och för att tydliggöra testbäddsprojektet, vad som ska genomföras och 

vem som är ansvarig för vad, tecknas även avtal med testpersoner och 

testmiljöer/testverksamheter. 

 

Se bilaga 3+4: MISTELs vägledning och avtalssamling. 

 

 
Bild 4: MISTELS juridiska vägledning och avtalssamling 

 

Parallellt med arbetet med vägledningen har även ett arbete skett med att ta fram 

ett dokument för hur MISTEL ska arbeta med riskanalyser. Ett test ute i någon av 

MISTELs testmiljöer föregås alltid av en riskanalys.  

 

Se bilaga 5-7: MISTELs dokument för riskanalys. 

 

Marknadsföring 

MISTEL har skapat en egen hemsida: 

www.mistelinnovation.se 

Hemsidan beskriver MISTELs verksamhet och erbjudande. Här finns allt från en 

evenemangskalender till beskrivning av innovationer som MISTEL samverkat med. 

Man kan också via hemsidan anmäla sitt intresse att vara testperson eller höra av 

sig till MISTEL om man är innovatör och har en idé som man vill bolla eller testa. 

MISTEL bloggar och finns även på Facebook – MISTEL Västerås stad. 

 

MISTEL har under sista projektåret annonserat i Dagens Industri, tidskriften 

Inrikes, Expressen och Dagens Media – med syftet att marknadsföra testbädden 

http://www.mistelinnovation.se/
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mot innovatörer. 

 

Under MISTELs tre projektår har verksamheten blivit känd både i Sverige och i viss 

utsträckning även i övriga Norden. Projektledarna har därför ofta bjudits in att 

berätta om projektet i olika sammanhang. Bland annat har MISTEL deltagit i 

paneldebatt under Oslo Innovation Week, medverkat vid samtliga upplagor av 

konferensen Mötesplats Välfärdsteknologi och ehälsa (MVTe), pratat vid 

projektuppstartsmöte inom Region Sörmland samt tagit emot studiebesök av 

politiker. På inbjudan av VINNOVA har MISTEL även berättat om projektet för 

såväl testbäddsprojekt inom skolan som för japanska innovatörer. 

 

Omvärldsorientering 

Vid arbete med innovationer är det också relevant att hålla sig à jour med vad 

som är på gång runt om i världen. Som en del i detta har MISTELs projektledare 

bland annat deltagit vid två AAL-konferenser (Active and Assisted Living) och 

inspirerats av hur man arbetar med testbäddar runt om i Europa samt vilka 

innovationer som är under utveckling. De har även deltagit i en internationell 

konferens kring IKT-lösningar för e-hälsa. 

 

Vad gör och erbjuder MISTEL? 
MISTEL erbjuder idag innovatörer skräddarsydda möten och tester med expertis 

inom den kommunala vården och omsorgen samt med äldre personer och 

personer med funktionsnedsättning. Det innebär att innovatörer som har en idé, 

en prototyp eller en produkt som är relevant för målgruppen, kan vända sig till 

MISTEL som kan ordna en fokusgrupp eller ett test i verklig miljö med deltagare 

som är relevanta för den specifika innovationen. 

 

MISTELs arbetsprocess 

1) MISTEL erbjuder ett Första möte till innovatörer som har en idé eller en 

innovation som bidrar till en fortsatt självständighet och välbefinnande för 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning (med eller utan 

omsorg) samt för innovationer som medverkar till en god kommunalt 

finansierad vård och omsorg. 

 

2) Inför första mötet får innovatören besvara ett frågeformulär med frågor 

som rör innovationen. Detta för att MISTEL ska kunna göra en första 

bedömning om vi är rätt aktör för innovationen. MISTEL kan annars lotsa 

innovatören till andra aktörer i innovationssystemet – där vi samverkar 
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och har kontakter. Frågeformuläret ger även förutsättningar för ett 

givande Första möte. 

 

3) Om MISTEL är rätt aktör för innovationen erbjuds innovatören att köpa 

MISTELs tjänst och därigenom få tillgång till olika testmiljöer och 

testpersoner som är relevanta för innovationen. 

 

4) MISTEL gör tillsammans med innovatören upp en plan för 

testbäddsprojektet utifrån innovationens mål, syfte och behov. Planen 

utgör grunden för att bestämma vilken testdesign som blir aktuell. 

 

5) Utifrån planen skriver MISTEL en offert som baseras på kostnaden för 

metoden som ska användas. 

 

6) MISTEL erbjuder skräddarsydd testdesign, dvs. rätt metod för att uppnå 

syftet, såsom fokusgrupper, enkäter, intervjuer och tester. Testerna kan 

genomföras i ordinärt boende, på särskilt boende eller i MISTELs egen 

testlägenhet. MISTEL erbjuder innovatörer testpersoner: äldre personer 

med eller utan vård- och omsorgsinsats, personer med 

funktionsnedsättning med eller utan vård- och omsorgsinsats, chefer 

inom kommunalt finansierad vård och omsorg, personal inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg (t.ex. sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och undersköterskor) samt andra kommunala 

tjänstemän. 

 

7) Innan själva genomförandet av överenskommen testmetod, ansvarar 

MISTEL för att relevanta juridiska avtal upprättas mellan involverade 

aktörer samt att etiska aspekter vid testgenomförandet utreds. Innan ett 

test genomförs alltid en riskanalys som MISTEL och innovatören gör 

tillsammans. 

 

8) Under själva genomförandet av testbäddsprojektet har MISTEL rollen att 

delta vid t.ex. fokusgrupper eller workshops, följa upp pågående tester 

samt att vara kontakten mellan innovatören och den aktuella testmiljön. 

 

9) Efter genomförd tjänst får innovatören en resultatrapport från MISTEL. 

Rapporten innehåller bl.a: 

*Bakgrund  

*Syfte  
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*Testdesign och metod  

*Resultat  

*Diskussion  

*MISTELs rekommendationer 

 

10) Efter avslutad tjänst får innovatören en utvärdering att besvara. Syftet 

med den är att ständigt kunna förbättra MISTEL. 

 

11) När innovationen har utvecklats ytterligare, och MISTELs tjänst åter kan 

vara till nytta, är innovatören välkommen tillbaka till MISTEL. Då börjar 

processen om från början med ett Första möte. 

 

12) MISTEL erbjuder även innovatörer utbildning inom bl.a. kommunal vård 

och omsorg och offentlig upphandling. 

 

Eftersom Västerås stad, som driver MISTEL, som kommunal verksamhet ska 

konkurrensutsätta inköp och samarbeten med privata aktörer kan MISTEL inte 

ingå avtal eller partnerskap med sådana vid t.ex. ansökningar. Testbäddsprojekt 

kan därför också bara genomföras under en begränsad tidsperiod. 

 

Se bilaga 8: MISTELs arbetsprocess 

 

Kunskapsåterföring 

MISTELs arbete innebär inte något åtagande att senare köpa den produkt eller 

tjänst som testbäddsprojektet gäller. MISTEL arbetar dock löpande med 

kunskapsåterföring till Sociala nämndernas förvaltning, som beställer och 

upphandlar kommunalt finansierad vård och omsorg.  

För att hitta former kring hur kunskapsåterföringen ska kunna ske på bästa sätt – 

både internt i stadshuset och till verksamheterna på fältet - har det genomförts 

workshops med relevanta deltagare från Sociala nämndernas förvaltning och 

chefer från verksamheterna. Det har även genomförts interna avstämningsmöten 

med samtliga strateger och beställare på SNF. 

Frågor som diskuterats är:  

*Vad vill man veta?  

*Hur vill man få informationen?  

*I vilket skede under innovationsprocessen är det intressant att veta vad som är 

på gång?  

*Vem vill få vilken typ av information?  
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*Hur ska informationen spridas?  

 

Detta arbete är en ständigt pågående process som löpande behöver utvecklas och 

anpassas. 

 
Bild 5 Process kring innovationer i MISTEL, där lila och blå rutor sker inom testbädden. 

 

Inom testbädden sker inga pilot- eller implementeringsprojekt utan efter avslutat 

testbäddsprojekt överlämnas detta ställningstagande vidare.  

 

Innovatörer som nyttjat MISTEL 
Hittills har MISTEL främst kontaktats av fåmans-företag, med låg 

betalningsförmåga, som tidigare haft svårt att få kontakt med den kommunala 

vården och omsorgen. Genom MISTEL har de fått möjlighet att bolla och testa sina 

idéer och prototyper med blivande användare vilket har gett kunskap och insikt 

inför deras fortsatta utveckling av innovationen. Många innovatörer har fått sin 

idé utifrån sitt eget behov av smarta lösningar eller för en anhörigs räkning – och 

känner att man vill dela med sig av lösningen så att fler kan få glädje och nytta av 

den. MISTEL ser att verksamheten verkligen fyller en funktion för att dessa smarta 

lösningar ska kunna utvecklas och komma marknaden till nytta.  

 

Under projektåren (t.o.m. 31/12 2016) har MISTEL genomfört: 

42 stycken Första möten 

32 testbäddsprojekt (för 22 olika innovatörers räkning) fördelade på: 

19 stycken Fokusgrupper 

12 stycken Tester 

1 enkätundersökning 
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MISTEL är öppen för relevanta innovatörer som kommer från såväl hela Sverige 

som internationellt. Hittills har vi träffat 7 utländska innovatörer för ett Första 

möte och genomfört tester åt tre av dessa. 

 

 

 
Bild 6 Foton från tester, fokusgrupper och workshops genomförda i MISTEL 

 

Se bilaga 9: Sammanställning av innovatörer och innovationer MISTEL genomfört 

testbäddsprojekt åt, samt vilken tjänst som nyttjats.  

 

Följande citat har framkommit vid intervjuer med innovatörer som MISTEL 

samverkat med under projektet. Intervjuerna har gjorts av följeforskaren Anna 

Kremel och MISTELs projektledare. 

 

”Vilken tillgång ni är - skulle tagit enorma resurser av oss utan er hjälp.” 

”Våra havda erfarenheter placerar MISTELs testbädd bland de allra viktigaste 

kontakter vi haft.” 

”Själv har jag upplevt hur vi i vårt startup-bolag utmanats av de krav som 

MISTEL i vårt fall ställde.” 
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”Värdefullt! Framförallt att det samlades människor med många olika 

kompetenser och från olika verksamheter runt samma bord. Det kändes som en 

unik möjlighet.”’ 

”Lärdomarna från workshopen möjliggjorde att vi kunde konkretisera vårt 

fortsatta arbete.” 

”Fokusgruppen har sparat mycket tid.” 

”MISTELs rapport är ett perfekt dokument att visa vid kontakter med andra 

kommuner” 

 

Testpersoner och testmiljöer som deltar i MISTELs arbete 
MISTELs kvalitetsstämpel är användarmedverkan! Detta innebär att äldre 

personer och personer med funktionsnedsättning träffar innovatörer för att dela 

med sig av sina expertkunskaper och ge uttryck för sina behov och önskemål 

gällande nya lösningar. Genom MISTEL får de inflytande över utvecklingen vilket i 

förlängningen ger dem tillgång till bättre innovationer. 

 

Testpersoner 

Under projektet har vi skapat rutiner och byggt upp kontaktnät som möjliggör för 

MISTEL att få tag i relevanta testpersoner för innovatörernas räkning. Dels når vi 

testpersoner genom våra upparbetade kontakter ute i verksamheterna. Därutöver 

har vi skapat ett register med privata äldre personer. Dessa har vi mött i olika 

sammanhang, bl.a på Seniordagen, och de har då anmält intresse till att vara 

testperson. 

 

Många av de testpersoner som har deltagit i MISTELs arbete under dessa dryga 3 

år uttrycker stor glädje över att få känna sig betydelsefulla och känna att deras 

åsikter är av vikt och intresse för innovatörer. Man upplever också en social 

samvaro vid dessa möten. 

 

Testmiljöer 

Verksamheterna inom vård och omsorg är viktiga aktörer i MISTEL. Dels för 

upplåtandet av testmiljöer, dels för att dela med sig av sin expertkunskap samt för 

att delge sina väldefinierade behov och utmaningar. Verksamheterna ges även 

möjlighet att forma och påverka vilka innovationer som kommer fram. Många 

verksamhetschefer ser verksamhetens deltagande i MISTEL som ett sätt att öka 

innovationsförmågan hos personalen, att personalen blir mer öppen för nya 

arbetssätt och lösningar, men även att de får känna sig viktiga och betydelsefulla. 

Detta framkommer också vid intervjuer med personal som deltagit i fokusgrupper 
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och tester. Följande citat har framkommit vid intervjuer som följeforskaren Anna 

Kremel gjort med personer som deltagit i MISTELs arbete samt när MISTELs 

projektledare träffat testdeltagare: 

 

Utvecklingsledare: ”Att jobba med innovationer höjer statusen på arbetet inom 

vård och omsorg.” 

Enhetschef: ”Att delta är rena vinsten för verksamheten. Mina medarbetare 

känner sig stolta, viktiga och bekräftade när de får vara med i tester.” 

Sjuksköterska: ”Positivt att kunna bidra med mina yrkeserfarenheter till 

lösningar som behövs framöver.” 

Undersköterska: ”Jag känner stolthet över mina kunskaper – att de är 

betydelsefulla.” 

Fysioterapeut: ”Så roligt att få vara med och påverka!” 

Person på servicehus: ”Även fast jag är 97 år så är mina synpunkter viktiga. Det 

är dessutom roligt att få träffa en massa andra nyfikna människor.” 

 

Testlägenhet 

Utöver testmiljöer ute i verksamheterna har MISTEL en testlägenhet. Denna 

lägenhet hyrs av Bostads AB Mimer och är en vanlig 3-rumslägenhet i ett ”Lätt att 

leva 55+” hus på Lillåudden. Syftet med denna lägenhet är att här kunna testa de 

innovationer som av någon anledning inte är lämpliga att testa ute i 

verksamheterna i en kontrollerad hemlik miljö. Det handlar t.ex. om innovationer 

som ännu inte är tillräckligt säkra för att lämnas ut i en verksamhet, innovationer 

som bara finns i ett enda exemplar eller otympliga innovationer. I testlägenheten 

genomförs även många av MISTELs fokusgrupper då det är en miljö som bland 

annat skapar en avslappnad atmosfär och som är lättillgänglig för personer med 

fysiska funktionsnedsättningar. 

 

 
Bild 7 MISTELs testlägenhet 
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Avgiftsmodell 
Provbetalningsmodell 
MISTEL var fram till 2016 kostnadsfritt för innovatörer. Fram till dess fick 

innovatörerna ”betala” för MISTELs tjänst dels genom att acceptera att MISTELs 

arbete var under utveckling, och därmed tog längre tid, men framför allt fick 

innovatörerna ge feed-back på arbetet, på vad som behövdes förbättras och 

förtydligas mm.  Från och med januari 2016 har innovatörer fått betala för 

MISTELs arbete.  

 

Vi har utgått från en provbetalningsmodell som bygger på hur mycket tid MISTEL-

personalen lägger ner på respektive metod (fokusgrupp, en-dagstest och 

flerdagstest). Vår erfarenhet visar att betalningsförmågan är mycket låg hos de 

företag som har varit i kontakt med MISTEL under projektet samtidigt som vi 

konstaterat att deras innovationer ofta är relevanta och fyller ett behov på 

marknaden. Vi anser därför att små företag även framöver ska ha råd att vända sig 

till MISTEL. Därför har provbetalningsmodellen två rabattnivåer, som bygger på 

innovatörens förmåga att betala. Har innovatören andra produkter på 

marknaden? Hur stor är omsättningen på företaget? Ju mindre företaget är – 

desto större är rabatten. 

 

MISTEL kommer att utvärdera provbetalningsmodellen under våren 2017. 

 

Se bilaga 10: MISTELs provbetalningsmodell 

 

Nationell och internationell samverkan    
MISTEL har under projektåren skapat ett väl utvecklat samarbete med 

innovationsstödjande organisationer i såväl regionen, nationellt som 

internationellt. Testbädden har blivit en naturlig arena för utveckling av nya 

lösningar inom vård och omsorg.  

 

Nordic Business and Living Lab Alliance 

MISTEL är Sveriges representant i ett Nordiskt projekt – ”Nordic Business and 

Living Lab Alliance” - ett 3-årigt projekt som finansieras av Nordic Innovation. 

Syftet med projektet är att skapa kontaktvägar mellan de nordiska länderna, 

mellan kommuner och företag, så att kommuners behov av nya smarta lösningar 

inom vård och omsorg och företags smarta lösningar lättare kan matchas och 

spridas på den nordiska marknaden.  

 



 

 

VÄSTERÅS STAD Slutrapport projekt MISTEL 

Dnr 2013/156-ÄN-750 

 
 2017-02-17 

 18 

Välfärd och Hälsa 

Regionalt sett har MISTEL en aktiv roll i Affärsplan Västmanlands satsning på 

styrkeområdet Välfärd och Hälsa. Här är MISTEL en naturlig samarbetspartner och 

kan bl.a. bidra med kunskap kring innovationsprocessen, den kommunala 

marknaden, tester, testpersoner och fokusgrupper. Denna samverkan är en viktig 

del i MISTELs erbjudande till innovatörer eftersom det innebär att MISTEL på ett 

effektivt sätt kan lotsa innovatörer rätt i det innovationsstödjande systemet. Till 

exempel kan MISTEL lotsa innovatörer till ALMI för stöd när det gäller att starta 

ett företag eller för finansiering. 

 

NIVO 

Västerås stad hade även en aktiv roll i kartläggningen av en ev. fortsättning av det 

nationella nätverket NIVO (Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg) – 

under vintern 2015/2016.   

 

Testbäddar  

Landstinget Västmanland bedriver verksamheten LTV Innovation, för tester av 

innovationer relevanta för landstingets verksamhetsområde. MISTEL samverkar 

med LTV Innovation och t.ex. har några fokusgrupper anordnats gemensamt. 

 

MISTEL ingår även i ett nätverk med övriga kommunala testbäddsprojekt 

finansierade av VINNOVA.  

 

Västerås stad är idag den kommun i landet som har längst erfarenhet och starkast 

profil gällande välfärdsteknologi. MISTEL bidrar till fortsatt framgång och är en 

”fjäder i hatten” för Västerås stad.  

 

Resultat 
Måluppfyllelse 

MISTEL är nu en etablerad testbädd som är öppen för innovationer som bidrar till 

fortsatt självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning, med eller utan omsorg, samt för innovationer som 

medverkar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg.  

 

Från och med mars 2017 blir MISTEL en verksamhet under Sociala Nämndernas 

Förvaltning i Västerås stad. MISTEL kommer då att bedrivas med finansiering av 

Äldrenämnden till största delen, men även i liten skala med innovatörsintäkter. 
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MISTEL kommer även fortsättningsvis att ha 2 personer anställda som driver, men 

även utvecklar, den dagliga verksamheten. 

 

MISTEL har ett väl etablerat kontaktnät med vård- och omsorgsverksamheter som 

bidrar med olika testmiljöer och testpersoner och kan därmed erbjuda tester i 

dessa miljöer. Därutöver har MISTEL även byggt upp ett register över privata 

testpersoner som vill medverka i fokusgrupper och tester samt ordnat en 

testlägenhet där fokusgrupper och vissa tester genomförs.  

 

MISTEL har hittills genomfört ett 30-tal testbäddsprojekt med både svenska och 

utländska innovatörer. Innovatörer såväl som testdeltagare har varit mycket nöjda 

med det sätt som testbäddsprojekten genomförts på. Att MISTEL nu kan ta betalt 

för sin tjänst visar också på att tjänsten har ett värde för innovatörerna. Deras och 

testpersonernas synpunkter kan exemplifieras av följande citat: 

Innovatör: ”Värdefullt! Framförallt att det samlades människor med många 

olika kompetenser och från olika verksamheter runt samma bord. Det kändes 

som en unik möjlighet.” 

Innovatör: ”Vilken tillgång ni är - skulle tagit enorma resurser av oss utan er 

hjälp.” 

Innovatör: ”Själv har jag upplevt hur vi i vårt startup-bolag utmanats av de krav 

som MISTEL i vårt fall ställde.” 

Enhetschef: ”Att delta är rena vinsten för verksamheten. Mina medarbetare 

känner sig stolta, viktiga och bekräftade när de får vara med i tester.” 

Person på servicehus: ”Även fast jag är 97 år så är mina synpunkter viktiga. Det 

är dessutom roligt att få träffa en massa andra nyfikna människor.” 

 

Faktorer som bidragit till MISTELs framgång är bland annat samverkan. Det 

handlar om samverkan med projektets 16 samarbetspartners, med andra 

testbäddar och med övriga nordiska länder för att nämna några. En annan 

framgångsfaktor är att testbädden byggts upp i nära samarbete med innovatörer 

och testmiljöer/testpersoner. Genom att redan från början jobba med reella 

innovationer har testbäddens arbetsmetodik utformats utifrån behov och 

efterfrågan. 

 

Utdrag ur följeforskare Anna Kremels slutrapport gällande framgångsfaktorer:  

”Då projektet kan betraktas som framgångsrikt i den bemärkelsen att mål och 

resultat är uppnådda eller på god väg att uppnås inom projekttiden, har ett 

antal framgångsfaktorer utkristalliserats. Dessa består i att det i 
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inledningsskedet av projektet fanns kunskap om innovationer och betydelsen 

av dessa. I övrigt kan framgångsfaktorerna sammanfattas i väl fungerande 

organisation, styrning och arbetssätt. Arbetssättet har inneburit man utgått 

från ett företagarperspektiv, att beslutsvägarna varit korta, att arbetet skett 

på ett systematiskt sätt, att dokumentation varit viktigt och att uppföljning 

och att utvärdering av projektets olika aktiviteter och åtaganden pågått under 

hela projekttiden. Samarbetspartnerna är många och kunskapen i projektet 

och hos projektledarna är hög.” 

 

När man arbetar med innovatörer får man snart en insikt om att det tar tid och är 

en lång process från idé till färdig produkt. Det är därför för tidigt att utvärdera 

hur många av de innovationer som MISTEL arbetat med som kommer att komma 

ut på marknaden och därmed skapa nytta och glädje för målgruppen. Redan nu 

har dock ett par av innovationerna nått marknaden. 

 

 

Fortsatt utveckling 
MISTELs arbete utgick från början från företagens behov. En metodik för detta är 

nu utarbetad och väl fungerande.  

 

Idéjakten 

Nu ligger fokus på att utveckla olika metoder för att fånga upp behoven ute i 

verksamheterna samt förmedla dessa behov till innovatörer – med målet att 

inspirera innovatörer till att skapa nya innovationer som verksamheterna har 

behov av. 

 

MISTEL har påbörjat arbetet med att utforma dessa metoder för behovsanalys. 

Den första metoden som prövats är workshops med personal. 2 workshops där 

arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster från 

hemsjukvården, hemtjänsten, biståndsenheten, förebyggande hembesök, hälso- 

och sjukvårdsenheten och särskilt boende har anordnats. Alla deltagare fick lyfta 

fram situationer i det dagliga arbetet utifrån följande frågeställningar: 

 

1) arbetsuppgifter som jag idag hinner göra 10 ggr – men med nya lösningar så 

skulle jag hinna göra dessa 15 ggr  

Mål: Effektivare arbetsmetod. 

2) aktiviteter som ”kunder” skulle kunna klara självständigt med hjälp av nya 

lösningar. 
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Mål: Självständigare kunder. 

3) arbetsuppgifter som görs hos många (av många) – där skillnaden skulle bli stor 

med hjälp av en ny lösning 

Mål: Bättre nyttjande av resurser.  

 

Utifrån de behov/problem som framkom vid ovan nämnda workshops gjorde 

MISTELs styrgrupp en prioritering av behoven/problemen. Nu förbereds en 

lansering av ”Idéjakten”. Syftet med ”Idéjakten” är denna gång att 

uppmärksamma innovatörer på tre prioriterade behov: 

* att underlätta på- och avtagning av stödstrumpor 

* att underlätta för personal att hjälpa någon upp som har ramlat på golvet 

* att man som äldre, självständigt, ska kunna lägga upp benen i sängen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 Idéjakten 

 

Idéjakten vill uppmuntra innovatörer som har någon lämplig lösning på dessa 

behov att kontakta MISTEL för att komma och testa sin lösning. ”Idéjakten” är 

tänkt att vara en återkommande aktivitet med olika behov i fokus. 

 

Testpersoner och testverksamheter 

MISTEL kommer även att arbeta med att utöka bredden på gruppen av privata 

testpersoner så att gruppen får en större mångfald och blir mer representativ för 

samhället. Bl.a. ser vi ett behov av att involvera fler äldre personer med utländsk 

bakgrund i våra fokusgrupper och i våra tester.  

 

I takt med att antalet kunder i MISTEL ökar finns även ett behov av att utöka 

antalet verksamheter som kan bidra med testmiljöer. 

 

 


