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1 Erbjudandet i korthet 

”Vi ska flyga till månen och tillbaka före 1970” sa John F. Kennedy 1961. Den 

kraftfulla visionen skapade starkt engagemang och bidrog till en framgångsrik 

samordning av samhällets krafter. Satsningen ledde till många positiva bieffekter 

för samhället, exempelvis innovation och konkurrenskraft. Nu vill vi ge er 

chansen att på liknande sätt skapa en tydlig vision och inspirera olika delar av 

samhället att tillsammans lösa Sveriges och världens hälsoutmaningar.  

 

Var med och skapa vision, delmål och innovativa samverkansformer i 

utlysningen ”Visionsdriven hälsa”. 

 

Inom utlysningen avser vi att finansiera planeringsprojekt med upp till 1,5 

miljoner kronor för en projekttid på maximalt 8 månader.  

 

Projekten kommer att vara ett första steg i att skapa mer långsiktiga miljöer inom 

hälsoområdet. Dessa miljöer ska arbeta visionsdrivet och organisera sig i 

dynamiska samverkansformer för att lösa komplexa hälsoutmaningar.  

 

Erbjudandet riktar sig till aktörer inom området hälsa som vill: 

 

• Formulera en vision och kopplade delmål. Riktningen formuleras i en 

djärv, inspirerande, tidsbunden och mätbar vision med stark samhällelig 

förankring och relevans. Till visionen kopplas SMARTa1 delmål som 

stödjer genomförandet. 

• Skapa flexibla och dynamiska samverkansformer. Funktionella former 

för samverkan, samskapande och problemlösning där aktörer och deras 

grad av deltagande tillåts variera över tid.  

 

I denna utlysning erbjuder vi stöd till aktiviteter som vid projektets slut ska ha 

resulterat i: 

 

• en förankrad och välformulerad vision med kopplade delmål som stödjer 

visionen 

• en startklar samverkansform som långsiktigt ska driva det gemensamma 

öppna samarbetet mot vision och delmål  

• metoder och processer för kontinuerlig utvärdering av vision och delmål, 

samt kommunikation av utfall 

• en verksamhetsplan för de första två åren som inkluderar en riskanalys  

 

 

                                                 
1 SMART = Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt 
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Tidplan för utlysningen: 

 

Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se 

www.vinnova.se/visionsdriven-halsa. 

 

Öppningsdatum   28 maj 2018 

Sista ansökningsdag   2 oktober 2018, klockan 14:00 

Senaste beslutsdatum   20 november 2018 

Senaste projektstart  26 november 2018  

 

Kontaktpersoner för utlysningen:  

 

Elisabet Nielsen 

08-473 31 07 

elisabet.nielsen@vinnova.se 

 

Sofia Norberg 

08-473 32 95 

sofia.norberg@vinnova.se 

 

Houda Ghazar 

08-473 30 29 

houda.ghazar@vinnova.se 

 

Laurent Saunier 

08-473 31 08 

laurent.saunier@vinnova.se 

 

 

Administrativa frågor: 

 

Maria Olsson 

08-473 31 18 

Maria.olsson@vvinnova.se 

 

Kontakt angående ansökningstjänsten (Intressentportalen): 

Vinnovas IT-support 

Tel: 08-473 32 99  

helpdesk@vinnova.se 

 

Aktuell information om utlysningen och länk till vår ansökningstjänst finns på 

www.vinnova.se/visionsdriven-halsa. 

  

http://www.vinnova.se/visionsdriven-halsa
mailto:elisabet.nielsen@VINNOVA.se
mailto:sofia.norberg@vinnova.se
mailto:houda.ghazar@vinnova.se
mailto:laurent.saunier@vinnova.se
mailto:Maria.olsson@vvinnova.se
mailto:Maria.olsson@vvinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/visionsdriven-halsa
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 

Det finns behov inom hälsoområdet som kräver nytänkande och stora 

förändringar. Genom väl formulerade och förankrade visioner samt flexibla och 

dynamiska samverkansformer kan vi åstadkomma förnyelse av ekosystemet för 

innovation inom området hälsa. Samverkan ska resultera i funktionella miljöer där 

man arbetar mot uppsatt vision med tillhörande delmål.   

 

Vi vill finansiera visionsdrivna2 miljöer som skapar en hållbar tillväxt samtidigt 

som de löser samhällsutmaningar inom området hälsa. Visionsdrivna 

samverkansformer bygger på en bred ansats och stödjer sannolikt tekniska, 

organisatoriska och sociala innovationer, dvs systeminnovation. 

 

Starka och konkreta visioner, kopplade till ambitiösa och möjliga delmål, är 

grunden för en bättre koordinering av samhällets innovationskrafter3. Vi vill 

därför stötta projekt som formulerar visioner med följande egenskaper: 

 

• Djärva och inspirerande 

• Bygger på kritiska behov i samhället 

• Kvantifierbara 

• Fångar olika aktörers drivkraft för innovation på kort och lång sikt 

• Beskriver ett önskat läge där ett förverkligande av visionen har skett  

 

Fiktiva exempel på sådana visioner kan vara: 

 

• En sömlös vård och omsorg där ingen patient hamnar mellan stolarna år 

2030 

• Stora företag ökar sina FoU-investeringar i Sverige med 30% till år 2029 

• Fördubblat antal preventiva interventioner inom primärvården till år 2028 

• Halverat antal kroniskt sjuka som söker akut vård för sin kroniska 

sjukdom till år 2025 

• Minskad andel döda till följd av antibiotikaresistens med 80% fram till 

2030 

 

Visionen ska uppnås genom att formulera ett antal delmål som hanterar kritiska 

utmaningar. Dessa delmål kan exempelvis hantera frågeställningar som rör:  

 

                                                 
2 Inspirerat av begreppet ”Mission-oriented innovation”. Se Mazzucatos rapport: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-

01aa75ed71a1/language-en 
3 Se rekommendationer från OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolicy: 

http://www.oecd.org/publications/oecd-reviews-of-innovation-policy-sweden-2016-

9789264250000-en.htm 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
http://www.oecd.org/publications/oecd-reviews-of-innovation-policy-sweden-2016-9789264250000-en.htm
http://www.oecd.org/publications/oecd-reviews-of-innovation-policy-sweden-2016-9789264250000-en.htm
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• förebyggande hälsa och individbaserad behandling 

• patientdeltagande och bredare engagemang från civilsamhället och 

medborgare 

• transparens, framsyn och förutsägbarhet längs värdekedjan för innovativa 

produkter, tjänster och organisationsformer 

• snabbare utveckling och användning av nya behandlingsmetoder 

• etik och regelverk 

• hälsoekonomi och affärsmodeller  

• incitament och efterfrågan inom den offentliga sektorn  

 

 

Ett exempel på koppling mellan vision, delmål och innovationsprojekt: 

 
 

I förlängningen ser vi framför oss att samverkansformen koordinerar och kopplar 

verksamheter och innovationsprojekt som stödjer vision och delmål. En komplett 

bild av vilka innovationsprojekt som är nödvändiga behöver dock inte identifieras 

inom ramen för planeringsprojektet. 

 

Satsningen avser att skapa samverkansformer som inte bara involverar ett 

akademiskt fält eller ett enskilt företag, utan också myndigheter, offentlig sektor, 

företag, civilsamhället och forskningsorganisationer. Relevanta intressenter 

samlas runt en process som leder från debatt till gemensam målsättning, kreativt 

tänkande och kontinuerlig förnyelse. Samverkansformen ska samordna, sprida och 

effektivisera redan befintliga initiativ av olika slag på ett innovativt, koordinerat 

och uthålligt sätt. Miljön identifierar synergier och skapar kontakt med relaterade 

initiativ och insatser. Dessutom ska det finnas möjlighet att driva forsknings- och 

innovationsprojekt som styr mot vision och delmål. 
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Vi vill att satsningarna ska ha en nationell och gärna även internationell ambition. 

Det är viktigt att visionerna är i samklang med annan nationell eller internationell 

samordning så som nationella strategier eller FN:s hållbarhetsmål Agenda2030. 

 

Vi vill verka för jämställdhet i effekterna av satsningen. Utlysningen ska därför 

bidra till en jämställd samhällsutveckling genom att både kvinnor och män på ett 

jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet samt 

genom att projektresultaten bidrar till jämställdhet.  

 

När planeringsprojekten genomförts avser Vinnova att erbjuda en mer långsiktig 

insats för miljöer inom hälsoområdet där vi finansierar flexibla samverkansformer 

som arbetar visionsdrivet.  

 

3  Vem riktar sig utlysningen till? 

Hälsorelaterade utmaningar engagerar breda grupper i samhället och berör många 

kritiska behov. Den totala problembilden är komplex och befintliga satsningar når 

inte sin fulla potential på systemnivå. Vi tror därför att olika och oväntade 

kompetenser och samarbeten behövs för att lösa de mest utmanande frågorna. 

Stora delar av samhället kan vara villiga att delta om det finns gemensamma 

positiva visioner och förutsättningar till att bidra på ett långsiktigt och flexibelt 

sätt. 

 

Utlysningen vänder sig till er som vill skapa en samverkansform för att 

visionsdrivet och flexibelt ta sig an kritiska behov av omställning inom området 

hälsa. Grad av engagemang samt inträde och utträde i samarbetet kan variera över 

tid och kan inkludera en mångfald av aktörer som t ex patientorganisationer, 

civilsamhället, vårdgivare, myndigheter, företag och forskningsorganisationer. 

 

I den här utlysningen räcker det inte att ta fram ny kunskap, sprida eller nyttiggöra 

forskning. Forskningsorganisationer förväntas därför inte vara den drivande 

parten. 

 

Arbetet förväntas utgå från ett nationellt eller internationellt intresse. Projektet ska 

därför kunna uppvisa åtminstone en nationell ambition i sina visioner och delmål. 

 

Endast juridiska personer kan vara projektparter4. För att en organisation ska 

räknas som projektpart ska den vara aktivt involverad i utformandet och 

genomförandet av visionen. 

 

                                                 
4 Notera att exempelvis enskilda firmor och privatpersoner inte är juridiska personer samt att 

exempelvis olika institutioner på ett lärosäte räknas som samma juridiska person. 
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Utländska aktörer är välkomna att delta i projekten. För att utländska aktörer ska 

kunna beviljas bidrag och agera koordinator krävs att de har ett driftställe eller en 

filial i Sverige där verksamheten i projektet ska bedrivas. 

 

Antalet projektparter är valfritt vid ansökningstillfället. Utvecklingen av 

samverkansformen och beslut om vilka projektparter som är lämpliga för ett nästa 

steg är en del av planeringsprojektet.   

 

 Vilka andra alternativ finns? 

Om du anser att det som du vill göra inte passar in på beskrivningen i just denna 

utlysning så finns det närliggande satsningar från Vinnova som kanske passar 

bättre. Nedan följer några exempel sådana satsningar.  

 

3.1.1 Utmaningsdriven innovation 

Inom Utmaningsdriven innovation stöds utveckling av konkreta 

innovationsprojekt med koppling till en samhällsutmaning,  www.vinnova.se/udi 

 

3.1.2 Kompetenscentrum 

Kompetenscentrum samlar forskningsaktörer inom ett viktigt strategiskt 

forskningsområde där samverkan sker mindre flexibelt än vad som avses i 

Visionsdriven hälsa, www.vinnova.se/m/kompetenscentrum/ 

 

3.1.3 VINNVÄXT 

Inom VINNVÄXT sker den primära förankringen på regionalpolitisk nivå och 

stöd ges för att stärka det regionala innovationssystemet för ett område s.k. smart 

specialisering, www.vinnova.se/m/vinnvaxt/  

 

3.1.4 Testbäddar 

I Testbäddar för samhällets utmaningar stödjs testbäddsutvecklare som vill skapa 

miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer.  

www.vinnova.se/e/testbaddar-for-samhallets-utmaningar/  

 

Projekt som beviljats inom programmen som beskrivs i 3.1 kan utgöra en 

delmängd av en samverkansform inom Visionsdriven hälsa. Exempelvis kan en 

testbädd vara en viktig resurs för att testa en lösning. 

 

http://www.vinnova.se/udi
http://www.vinnova.se/m/kompetenscentrum/
http://www.vinnova.se/m/vinnvaxt/
http://www.vinnova.se/e/testbaddar-for-samhallets-utmaningar/
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4 Vad finansierar vi? 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

Finansiering kan sökas för aktiviteter som på ett tydligt sätt bidrar till att uppfylla 

Vinnovas syfte med utlysningen enligt avsnitt 1 och 2 ovan. 

 

Aktiviteter kan exempelvis inkludera lönekostnader för personer som fokuserat 

arbetar med planeringsprojektet eller kostnader för olika typer av möten och 

workshops för utformning och förankring av vision, delmål och samverkansform. 

 

 Aktiviteter det inte går att söka finansiering för 

Stödet avser inte forskning, tekniska förstudier, utbildning eller utveckling av 

enskilda lösningar. 

 Stödberättigande kostnader 

Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 

ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd5. Reglerna styr bland 

annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 

bidrag.  

 

De kostnader som anges i Vinnovas allmänna villkor för bidrag – 2018, § 6.1 är 

stödberättigande, under förutsättning att de beräknas och redovisas i enlighet med 

vad som anges i ”Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader” 6. 

 

 

5 Hur stort bidrag ger vi? 

Projekt kan beviljas medel upp till 1.5 miljoner kr, för en projekttid på maximalt 8 

månader. 

 

Utlysningens budget är 15 miljoner kr. 

 

Maximal stödnivå7 per projektpart kan beviljas enligt följande: 

                                                 
5 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-

finansiering/statligt-stod/.  
6 Våra allmänna villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigande kostnader hittar 

du på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-

villkor/ 

 
7 Stödnivå är detsamma som Vinnovas bidrag uttryckt i procent av bidragsmottagarens 

stödberättigande kostnader. 

 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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- Icke ekonomisk verksamhet8: 100% 

 

- Ekonomisk verksamhet9: 

 

Om ni vill söka 100% finansiering ges bidraget som försumbart 

stöd. Alternativt ges bidraget enligt GBER som 

genomförbarhetsstudie med följande stödnivåer:  

 

• Litet företag: högst 70% av sina stödberättigande 

kostnader 

• Medelstort företag: högst 60% av sina 

stödberättigande kostnader 

• Stort företag: högst 50% av sina stödberättigande 

kostnader 

 

 

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

Vi bedömer enbart ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

 

- Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som finns på 

utlysningens hemsida. Projektbeskrivningen får inte överskrida 8 

sidor med 12 punkters text, 

- Projektparterna är juridiska personer10, 

- Projektledaren är anställd hos en av projektparterna i 

samverkansformen11, 

- Ansökt bidrag uppgår som högst till 1 500 000 kronor, 

- Ansökan är skriven på svenska eller engelska. 

 

                                                 
8 Bidrag till forskningsorganisationer samt vård och omsorg i Sverige utgör inte statsstöd när dessa 

organisationer deltar i sin icke ekonomiska verksamhet. I den här utlysningen kan dessa 

organisationer ges bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. 
9 Med ekonomisk verksamhet menas att man erbjuder varor och tjänster på en marknad. 
10 Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser 

i en organisation (till exempel olika institutioner på ett universitet) räknas som en projektpart då 

det är en juridisk person. 
11 Oavsett projektledarens organisatoriska tillhörighet ansvarar koordinatorn i förhållande till 

VINNOVA för projektledaren, se vidare VINNOVAs allmänna villkor för bidrag § 1.6. 

 

https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-halsa/visionsdriven-halsa-forberedelser/
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-stodberattigande-kostnader-2016-04-11.pdf
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7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 

Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller utlysningens syfte (avsnitt 2) 

genom kriterierna potential, aktörer och genomförande. 

 

Potential  

 

• Potential att formulera och förankra en relevant vision och delmål med 

stark relevans för framtidens hälsa och sjukvård 

• Potential att bidra till systeminnovation och förnyelseförmåga i 

ekosystemet 

• Potential att skapa en funktionell samverkansform som erbjuder möjlighet 

att arbeta långsiktigt och flexibelt mot visionen 

• Potential att genom vision och samverkansform bidra till ökad 

jämställdhet 

 

Aktörer  

 

• Parternas förmåga att bygga en samverkansform som bidrar till visionen,  

• Parternas åtagande och drivkraft 

• Möjlighet för den planerade samverkansformen att påverka och engagera 

relevanta beslutsfattare 

• Projektledarens förmåga att driva utveckling av vision, delmål och 

samverkansform 

• Samverkansformens sammansättning avseende könsfördelning samt 

fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män 

 

Genomförbarhet  

 

• Tydligt beskrivna och relevanta aktiviteter för att formulera en vision och 

delmål samt skapa en startklar samverkansform 

• Beskrivning av hur samverkansformen använder och interagerar med 

befintliga initiativ och insatser inom området 

• Att visa trovärdighet i att leda förankringsprocessen och engagera 

relevanta aktörer runt visionen och samverkansformen 

• Tydligt beskrivna och relevanta aktiviteter för att integrera 

jämställdhetsaspekter i arbetet 

 Hur bedömer vi?  

Bedömning sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Efter en inledande 

granskning av Vinnova kommer de ansökningar som uppfyller de formella kraven 
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bedömas av externa experter och handläggare på Vinnova. Resultaten från 

bedömningarna presenteras för Vinnova varpå myndigheten fattar beslut om vilka 

projekt som beviljas respektive avslås. 

 

 

8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.  

 

Bidrag kommer beviljas med stöd av 2 § andra punkten förordning (2015:208) om 

statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, dvs. som stöd av 

mindre betydelse (de minimis-stöd, försumbart stöd) enligt EU-förordning nr 

1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse12. I 

ansökan ska intyg om försumbart stöd bifogas för de parter där det är relevant13. 
 

Alternativt kommer bidrag beviljas med stöd av 9 § förordning (2015:208) om 

statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, dvs. som stöd till 

forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning 

(EU) nr 651/201414.  

 

Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

 Villkor för beviljade bidrag 

För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.15 Villkoren innehåller 

bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 

rapportering och nyttiggörande av resultat.  

 

För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda 

villkor: 

• Projektet ska vara representerat vid de programkonferenser eller liknande 

aktiviteter som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnader för 

medverkan vid sådana aktiviteter är stödberättigande 

• Följande villkor ersätter §1.4 i de allmänna villkoren: projektavtal krävs 

inte i detta projekt16 

                                                 
12 https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/gber-gruppundantagsforordning.pdf   
13 Detta finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/  
14 https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/gber-gruppundantagsforordning.pdf   
15 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 

villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
16 Dock är framtagandet av ett avtal eller organisationsförklaring ett förväntat resultat i 

genomförbarhetsstudien. 

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/gber-gruppundantagsforordning.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/gber-gruppundantagsforordning.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 

 

Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 

om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  

 

9 Så här ansöker ni  

För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst 

(Intressentportalen) som nås via vår webbplats, www.vinnova.se.  

 

Till ansökan i Intressentportalen ska följande dokument bifogas: 

 

- Projektbeskrivning enligt mall som finns på utlysningens 

hemsida17. 

- CV-bilaga. Varje CV får omfatta högst 1 A4-sida skriven i 12 

punkters text. CV-bilagan ska omfatta CV för projektledaren, en 

representant för varje projektpart och andra nyckelpersoner i 

projektet. Alla projektparter måste ingå i CV-bilagan, oberoende av 

om projektparten söker bidrag eller ej. 

- Intyg om försumbart stöd ska bifogas i de fall aktörer med 

ekonomisk verksamhet söker stöd av mindre betydelse (se stycke 5 

ovan). 

 

 

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 

begäran från oss. 

 

10 Vem kan läsa ansökan? 

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut 

uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 

forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 

röjs.  

                                                 
17 https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-halsa/visionsdriven-halsa-forberedelser/  

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-halsa/visionsdriven-halsa-forberedelser/
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