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CAREMATRIX

• Sykehus i Sverige, Spania og
Norge ser etter:

• Tekniske løsninger og verktøy som
kan bistå i behandling og oppfølging
av pasienter med flere kroniske
lidelser

• Innen institusjoner og på tvers av
institusjoner



Carematrix

Budsjett: €6m – €4.2m til industri

Partnere

Innkjøpere

Region Skåne – Leder

Vestre Viken (Norway)

Osakidetza (Spain/Basque)

Prosess støtte

Innovation Skåne – Koordinator

Norway Healthtech

BIOEF (Spania/Basque)

IFIC – International foundation

of Integrated Care (NL) 



Personer med flere kroniske lidelser

• En stor andel av den eldre befolkningen har to 
eller flere lidelser

• Hjertelidelser

• Kreft

• Diabetes

• Psykiske lidelser

• etc

• Pasientgruppen kjennetegnes med redusert
livskvalitet og høye kostnader for helsevesenet

• Stor behov for tekniske løsninger som kan bidra
til bedre behandling og oppfølging av
pasientgruppen



CareMatrix utfordning

https://vimeo.com/637556102


Tilpasset behandling og oppfølging er et mål:

Diagnoser Behandlingsnivå

Kan tekniske løsninger bidra til en bedre flyt i behandling og oppfølging?



Behovene er diskutert i workshop i 3 land

• Innspill på behov
• Spesialisthelsetjenesten, somatatikk + psyksisk helse

• Kommunehelsetjenesten

• Industri

• Pårørende

• Dagens utfordringer

• Morgendagens løsninger – skulle ønske jeg hadde



CareMatrix behov

ASSESSMENT AND IDENTIFICATION

CARE PLANNING

1. Early and comprehensive 
assessment with a preventive 

approach

2. Interdisciplinary 
collaboration/team

3. Individualised and patient-
centered care

INTEGRATED CARE 4. Continuity of care: 
coordination and 

proactive follow-up

5. Patient and carer
participation and 

empowerment
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av egen sykdom, inkludert tidlig

deteksjon of tegn til endring av
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Før-kommersielle anskaffelser (PCP)

Tidligfase innovasjon
Løsningen finnes ikke på markedet i dag
Industri utvikler med støtte fra helsetjenesten
Industri har eierskap til løsning
Ingen kjøpsrett



Fasene i før-kommersiell anskaffelse (PCP)



PCP faser
Fase 1: Løsnings design

• Max 10 kontrakter, 50 000E/ kontrakt

• 4 måneder

• TRL nivå1-3

Fase 2: Prototype utvikling

• Max 5 kontrakter, 400 000E/kontrakt

• 8 måneder

• TRL nivå 4-5 

Fase 3: Utvikling og tidligfase testing

• Max 3 kontrakter, 1ME/kontrakt

• 14 måneder

• TRL nivå 6 – 7





Markedskonsultasjoner i 3 land + 
internasjonalt

• Informasjon om prosjektet og dialogen ligger ute på Carematrix.eu

November 2021 December 2021



Følg oss på
carematrix.eu

Utlysning
februar 2022


