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Sammanfattning
Famna delar utredningens förslag till stora delar. Vi anser dock att belysandet
av innovationer som skapats av andra drivkrafter än möjligheten att
kommersialisera en vara eller tjänst saknas i utredningen. Utredningens förslag
bör förtydligas vad det gäller sådana innovationer.
I detta avseende hade utredningen dessutom tjänat på att ta med expertis och
goda exempel från civilsamhället.
Kompletteringar som bör beaktas
Utredningen bör kompletteras med expertis och goda exempel från
civilsamhället. Civilsamhället har en tradition av att hantera samhällsproblem
med innovativa lösningar. Detta är innovationsarbete som pågår varje dag i
samhället.
Avsnitt 1.1.1 Innovation
(Utredningen: Värdehöjande innebär att tillföra ett värde, enklast kan detta
mätas genom prismekanismen.)
Det hade varit bra med expertis från civilsamhället i arbetet med detta avsnitt.
Skälen för detta är att bakgrund och definition av innovationer lägger grunden
för utredningens förslag. Om samhällsnyttan och inte kommersialiserbarheten
är den primära drivkraften för en innovation är det inte givet att värdet av
innovationen enklast mäts med prismekanismen. Vid ovanstående förenkling
av hur man kan mäta värdehöjande samhällslösningar riskerar många
innovationer att inte beaktas i kommande upphandlingar.
Avsnitt 9 Innovationer inom vården
Det finns goda exempel inom vården som skapar värden som inte i första hand
är kommersialiserbara. Famnas Värdeforum är ett sådant exempel som borde
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ha beskrivits i detta avsnitt. Skälen för detta är att Famnas Värdeforum är ett
kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa en kultur av ständiga
förbättringar. Arbetsmetoden bygger på idén om mikrosystem som är platsen
där patienter/brukare och medarbetare möts för att tillsammans arbeta med
värdehöjande processer för dem vården och omsorgen finns till för. Famnas
Värdeforum stödjer tvärprofessionella team och coacher att genomföra
konkreta förbättringsarbeten i vardagen. Utan att drivas av möjligheten för att
kommersialisera en vara eller tjänst tar man tillvara på och förverkligar
medarbetarnas innovationskraft och genomför innovationer. Värdeforum är
dessutom ett väl fungerande exempel på en samverkan mellan idéburna
organisationer (Famna) och offentlig verksamhet (Jönköpings läns landsting).
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