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Innovationsfonden stödjer nytt projekt om blockchain i vården
Nyhet 2018-05-02
Innovationsfonden i Stockholms läns landsting har valt att stödja Karolinska Universitetssjukhusets projekt om blockchain. Syftet
är att undersöka hur blockkedjeteknik kan användas för att säkra hantering och delning av hälsodata.
Det finns ett växande intresse för blockkedjetekniken inom till exempel offentlig sektor, bland annat när det gäller medborgarnas
möjligheter att använda sina egna hälsodata i olika digitala lösningar. Nu vill Karolinska Universitetssjukhuset undersöka hur
tekniken kan användas inom högspecialiserad vård.
Projektet drivs via Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, som arbetar strategiskt med innovation för att möta
hälso- och sjukvårdens utmaningar och är en av flera parter som står bakom ansökan.
Projektet uppmärksammas bland annat av Dagens Medicins satsning Digital Hälsa. Läs artikeln här (öppnas i nytt fönster)
(https://www.insiktmedicin.se/articles/530348/2018-04-30-11-44-05-sll-finansierar-projekt-med-halsodata-i-blockkedja)

Aktuellt från Innovationsplatsen
Läs mer om pågående innovationsarbeten (/om-oss/utveckling--innovation/Innovationsplatsen/utvecklingsprojekt/)
Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsen. Här
ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialistkompetens, forskning i framkant och globala
näringslivsaktörer.

Innovationspartnerskap
Läs mer om långsiktiga samarbeten med näringslivet (/om-oss/utveckling-innovation/Innovationsplatsen/innovationspartnerskap/)

Kalendarium
Aktuella evenemang (/om-oss/utveckling--innovation/Innovationsplatsen/kalendarium-innovationsplatsen/)
Intresserad av att möta oss som arbetar med innovation på Karolinska Universitetssjukhuset? Här presenteras aktuella
evenemang som vi medverkar i.
Webbredaktör: Erika Nydahl (mailto:erika.nydahl@sll.se)
Granskare: Stefan Vlachos , Verksamhetschef
Uppdaterad: 2018-05-02

Nyheter Utveckling och Innovation
Innovationsfonden stödjer nytt projekt om blockchain i vården
2 maj 2018

Innovationsfonden i Stockholms läns landsting har valt att stödja Karolinska Universitetssjukhusets projekt om blockchain.
Syftet är att undersöka hur blockkedjeteknik kan användas ...
(/om-oss/utveckling--innovation/nyheter/2018/05/sll-finansierar-projekt-med-halsodata-i-blockkedja/)
LIVE INCITE har valt företag – nu börjar utvecklingen
2 maj 2018
Nu har EU-projektet LIVE INCITE valt ut de företag som ska börja utveckla ett digitalt stöd för patienter att ändra livsstil
inför operation – i samverkan med universitetssjukhus i ...
(/om-oss/utveckling--innovation/nyheter/2018/05/live-incite-har-valt-foretag-till-forsta-utvecklingsfasen/)
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