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Om Vinnova
• 200 anställda

• Stockholm, Bryssel, Silicon Valley, Tel Aviv

• Myndighet under Näringsdepartementet

• 3.1 miljarder kronor investerade i forskning och innovation
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Vi vill finansiera visionsdrivna miljöer 

som skapar hållbar tillväxt och löser 

samhällsutmaningar inom hälsa

Genom

• En vision och kopplade delmål

• Flexibla och dynamiska samverkansformer



Missioner och nästa

ramprogram inom EU

https://publications.europa.eu/en/public

ation-detail/-/publication/5b2811d1-

16be-11e8-9253-

01aa75ed71a1/language-en

Halving the human burden

of dementiaby 2030

Health and well-being



• Djärv och inspirerande

• Bygger på kritiska samhällsbehov

• Är kvantifierbar

• Fångar olika aktörers drivkraft för innovation

• Beskriver ett önskat läge där ett förverkligande har skett

Skapa vision
Stora företag ökar 

sina FoU-

investeringar i 

Sverige med 30% till 

2030

Minska andel döda 

till följd av 

antibiotikaresistens 

med 80% vid 2030

100 

koldioxidneutrala 

städer vid 2030

0 döda i 

trafiken

Ett 

plastfritt 

hav

Sveriges sjukhus 

är 

koldioxidneutrala 

vid 2030



• Uttrycker mer precisa mål gällande kritiska utmaningar 

som stödjer visionen 

• Delmål uttrycker bredd och visar på att olika kompetenser 

och verksamhetsområden är nödvändiga

Delmål



• förebyggande hälsa och individbaserad behandling

• patientdeltagande och bredare engagemang från civilsamhället och 

medborgare

• transparens, framsyn och förutsägbarhet längs värdekedjan för nya 

produkter, processer och tjänster

• snabbare utveckling och användning av nya behandlingsmetoder

• etik och regelverk

• hälsoekonomi, affärsmodeller och organisationsformer

• incitament och efterfrågan inom den offentliga sektorn 

Delmål kan hantera utmaningar som 
rör olika områden, exempel:



Minska andel döda till 

följd av 

antibiotikaresistens med 

80% till 2030

Minska 

förskrivningen av 
antibiotika med 

20%

Minska 

smittspridningen 
på sjukhusen med 

50%
Utveckling av 3 

nya antibiotika

Delmål

Innovations-

projekt
Hitta ett nytt 

antibiotikum för 
gram-negativa 

bakterier
AI som 

verktyg för att 
förebygga 

smittspridning

Diagnostik för 

bestämning 
av resistens 
inom 12 h

Vision

Beteenden och 

kultur kring 

förskrivning och  

användning av 

antibiotika

Arbetsflöde 

från 
provtagning till 

behandling

Realtids-

rapportering 
av resistenta 

bakterier

Exempel



Vi vill finansiera visionsdrivna miljöer 

som skapar hållbar tillväxt och löser 

samhällsutmaningar inom hälsa

Genom

• En vision och kopplade delmål

• Flexibla och dynamiska samverkansformer



• Mobilisera aktörer som behövs för att nå 

visionen

• Flexibla

• Långsiktiga

• Förankrad

• Ha med slutanvändare, patienter och utförare

• Nationellt internationellt fokus

Samverkansformer

ReAct

STRAMA

Social-

styrelsen

Stora 

företag

Små 

företag

Läkemedels-

verket

Patientorg

anisation

EU-

nätverk

Vård-

organisa

tioner



Minska andel döda till följd av 
antibiotikaresistens med 80% till 

2030

Minska f örskriv ningen 

av  antibiotika med 

20%

Minska 

smittspridningen på 

sjukhusen med 50%

Utv eckling av  3 

ny a antibiotika

Delmål

Innovations-
projekt

Hitta ett ny tt 

antibiotikum f ör 

gram-negativ a 

bakterier

AI som v erkty g 

f ör att f öreby gga 

smittspridning

Diagnostik f ör 

bestämning av  

resistens inom 

12 h

Vision

Beteenden och kultur 
kring förskrivning och  

användning av 

antibiotika

Arbetsf löde f rån 

prov tagning till 

behandling

Realtids-

rapportering av  

resistenta 

bakterier

Samverkansform- för att identifiera, initiera och koordinera vision, 

delmål och innovationsprojekt



• Testbäddar

• Forskningsinfrastruktur

• Maker space

• Riktlinjer

• Standarder
• FoI-projekt 

• Regionala initiativ

• ……

Samverkansformen förhåller sig till 

andra initiativ

Minska andel döda till 
följd av 

antibiotikaresistens 

med 80% till 2030

Minska 

förskrivningen av 

antibiotika med 

20%

Minska smittspridningen 

på sjukhusen med 50%

Utveckling av 

3 nya 

antibiotika

Delmål

Innov ations-

projekt

Hitta ett nytt 

antibiotikum 

för gram-

negativa 

bakterier AI som 

verktyg för 

att 

förebygga 

smittspridnin

g

Diagnostik 

för 

bestämning 

av resistens 

inom 12 h

Vision

Beteenden och 

kultur kring 
förskrivning och  

användning av 

antibiotika

Arbetsflöde 

från 

provtagning 

till 

behandling

Realtids-

rapporterin

g av 

resistenta 

bakterier



Vid projektslut

• En förankrad och välformulerad 

vision med underliggande delmål

• En startklar samverkansform

• Metoder och processer för 

kontinuerlig utvärdering av 

vision och delmål

• En operativ verksamhetsplan 

för samverkansformen under de 

första två åren



• Patientrörelser
• Civilsamhället
• Vårdgivare
• Myndigheter
• Företag
• Forskningsorganisationer
• …..

• Ska vara juridisk person

Vilka typer av organisationer kan delta?



Tidplan

2 okt28 maj 20 nov3 okt- 20 nov

Utlysningen 

Öppnar + 

info-möte

Utlysningen 

stänger

Bedömnings-

arbete

Beslut

8 månader

Projekttid 

26 nov

Projektstart 



Finansiering, regler, villkor

Bidrag Villkor

• Vinnovas allmänna villkor  för 

finansiering 2018
• Max 1.5 milj/projekt 

(utlysningen 15 MSEK)

• Exempel på kostnader:

• Löner, resor, möteskostnader, 

konsulter,

• Guide till stödberättigande 

kostnader
https://www.vinnova.se/sok-

finansiering/regler-for-finansiering/



• Icke ekonomisk verksamhet: 100 % av stödberättigande kostnader

• Ekonomisk verksamhet: 

1) 100 % av stödberättigande kostnader (max 200 000 Euro i bidrag under tre 

beskattningsår)

2) genomförbarhetsstudier

• Litet företag: 70%

• Medelstort företag: 60%

• Stort företag: 50%

Stödnivåer 



• Använd projektbeskrivningsmall, max 8 sidor. 

• Projektparterna är juridiska personer

• Projektledaren är anställd hos en av 

projektparterna

• Ansökt bidrag max 1 500 000 kronor

• Ansökan är skriven på svenska eller 

engelska.

Krav för att ansökan ska bedömas



• Utlysningstext 

(bedömningskriterier)

• Projektbeskrivningsmall

• Dagens presentation

• Länk till ansökningsportalen

Utlysningens hemsida
https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-halsa/visionsdriven-

halsa-forberedelser/

http://


Vad händer i nästa steg?

• Avgörs av inkomna 

projekt

• Uppföljande utlysning 

under nästa år 



Vad vill vi åstadkomma?

Effekter…..

• Nödvändig transformering i 

hälsosektorn

• Mobilisering av samhällets 

innovationskrafter

• Systeminnovation (teknisk + 

organisatorisk+ social 

innovation)

• Förnyelse av ekosystem

…nyckelkomponenter

• Tydlig vision och kopplade 

delmål

• Långsiktiga miljöer som tar sig 

an komplexa hälsoutmaningar

• Flexibla samverkansformer

genom…



www.vinnova.se

Vi stärker Sveriges innovationskraft för 

hållbar tillväxt och samhällsnytta

Sveriges innovationsmyndighet


