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Samverkansprojekt för bättre
hälsa - våren 2019
En samutlysning från de strategiska
innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.
Swelife och Medtech4Health är en del av Vinnova, Energimyndigheten och
Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med
satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för
internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet för att främja
förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka
tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.
Medtech4Healths mål är att koordinera, leda och utveckla hållbara forskningsoch innovationsinitiativ för medicinsk teknik i Sverige. En bärande tanke är att
industri, vård och forskning samverkar i ett nationellt program för att skapa bättre
möjligheter för den medicintekniska industrin och därmed också förbättra vård
och omsorg för patienter.
För mer information om programmen, se www.swelife.se samt
www.medtech4health.se
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Erbjudandet i korthet

Denna utlysning riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och
sjukvård, akademi/institut och industri. Valfri part i teamet kan vara koordinator,
men om industriparten är koordinator måste den vara ett små- och medelstort
företag (SMF) 1.
Projekten ska baseras på lösningar som är nyskapande och kan utvecklas till nya
innovationer. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra
kvalitets- eller värdeskapande lösningar.
De föreslagna lösningarna ska förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos,
monitorering eller behandling av sjukdomar.
I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt med 500 000 upp till 3 000 000
kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.
Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om minst 24
miljoner kronor.
Detta är en samutlysning från de två strategiska innovationsprogrammen Swelife
och Medtech4Health.
Följande datum gäller för utlysningen:
För aktuella uppgifter se www.vinnova.se.
Öppningsdatum
Sista ansökningsdag
Intervjudagar
Preliminärt beslutsdatum
Projektstart tidigast
Projektstart senast

17 december 2018
28 februari 2019, klockan 14:00
8–12 april 2019
15 maj 2019
16 maj 2019
1 september 2019

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Åsa Wallin, Swelife
070-085 05 10
asa.wallin@swelife.se
Frida Lindberg, Medtech4Health
070-191 81 73
frida.lindberg@medtech4health.se
1

Läs mer om EU:s definition av små och medelstora företag på vår hemsida:
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga
frågor om utlysningens innehåll:
Pontus von Bahr, Vinnova
Tel: 08-473 30 91
pontus.vonbahr@vinnova.se
Jonas Tranell, Vinnova
Tel: 08-473 30 73
jonas.tranell@vinnova.se
Anna Tegnesjö, Vinnova
Tel: 08-473 31 62
anna.tegnesjo@vinnova.se
Administrativa frågor:
Maria Olsson, Vinnova
08-473 31 18
maria.olsson@vinnova.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.
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Vad vill Swelife och Medtech4Health
åstadkomma med finansieringen?

Syftet med utlysningen är att bidra till förbättrad hälsa, ökad hållbar tillväxt i
Sverige och stärkt internationell konkurrenskraft.
Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå
målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Med denna utlysning vill Swelife och
Medtech4Health få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och
skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens
prioriteringar.
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och ska genomsyra arbetet.
Utlysningen ska bidra till en jämställd samhällsutveckling på två sätt.
1) Både kvinnor och män ska på ett jämställt sätt ta del av bidraget, delta i
och ha inflytande över projektet.
2) Sökande ska analysera och ta ställning till om det finns
jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta i
sammanhanget.
Genom att erbjuda sökanden ett samordnat stöd i ansöknings- och
kommersialiseringsprocessen via de regionala koordinatorerna/noderna, ska
innovationer i hela landet stimuleras samtidigt som kompetensen i
innovationssystemet utvecklas.

3

Vem riktar sig utlysningen till?

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och
sjukvård, akademi/institut och företag. I projekten ska minst två olika aktörstyper
delta som projektparter och dessa ska vara fristående från varandra. Med detta
menas att om forskare söker tillsammans med sitt spin-out företag betraktas inte
detta som två olika aktörer, inte heller forskare som har delade tjänster mellan till
exempel universitet och vård.
För att en organisation ska räknas som projektpart ska den vara en juridisk person,
vara aktivt involverad i utformning och genomförande av projektet samt vara med
och dela på risker och resultat (för mer information om projektparts roll se
Vinnovas allmänna villkor 2).

2

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Slutanvändaren eller mottagaren (sjukvård, patient, kund, brukare) bör vara aktivt
representerad i projektet, antingen som projektpart eller som målgrupp i någon av
de föreslagna aktiviteterna.
Internationella parter är välkomna att delta i det föreslagna projektet, men kan inte
vara projektets koordinator. Organisationer registrerade utanför Sverige måste ha
en filial eller ett driftställe i Sverige för att kunna beviljas bidrag.

4 Vad finansieras?
Idéerna i projekten ska vara nyskapande med potential att utvecklas till
innovationer. Det kan röra sig om nya fysiska produkter, tjänster, processer eller
andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar med patientfokus. De föreslagna
lösningarna förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller
behandling av sjukdomar. För att få finansiering måste det finnas ett betydande
behov och efterfrågan hos patient, sjukvård, kund eller brukare.
Projektet ska under projekttiden ta ett tydligt steg mot kommersialisering eller
implementering av resultaten. Vinnovas bidrag ska ha en avgörande betydelse för
projektets genomförande.
Denna utlysning riktar sig inte till projekt som:
• syftar till inkrementell utveckling av befintliga produkter
• har ett rent akademiskt forskningsfokus
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Exempel på stödberättigande aktiviteter
• Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera
kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
• Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
• Genomförande av en förstudie inför ett utvecklingsprojekt.
• Utveckling av prototyper eller demoversioner av tjänster. Detta kan
innefatta pilotarbete, testning och validering.
• Utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar.
• Undersökning och utveckling av produktionsmetoder.
Rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor,
tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående
verksamheter är exempel på aktiviteter som vi inte kan finansiera. Detta gäller
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även i de fall där ändringarna innebär förbättringar. Andra exempel på aktiviteter
som vi inte kan finansiera är ren marknadsföring och försäljning, löpande drift.
Projektets mognadsnivå
De projekt som kommer att finansieras i utlysningen ska ha uppnått en viss
mognadsgrad men inte kommit så långt så att alla risker eliminerats. Mognaden
ska definieras i enlighet med skalan ”Technology Readiness Level” (TRL), och
projekten ska ligga inom intervallet TRL3 till TRL6 då finansieringen påbörjas.
Detta innebär att alla aktiviteter under TRL3 ska ha genomförts vid projektstart.
En fullständig beskrivning av de olika TRL-nivåerna finns att ladda hem på
utlysningens webbsida.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom
bidrag.
Bidraget ges med stöd enligt Vinnovas förordning (2015:208) om statligt stöd till
forskning och utveckling samt innovation.
Följande kostnader är stödberättigande:
• Personalkostnader
• Avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader i den
utsträckning som de tas i anspråk.
• Kostnader för konsulter och licenser.
• Övriga direkta kostnader, exempelvis material och resekostnader.
• Indirekta kostnader (overhead) i den utsträckning som organisationer har
sådana för projektet.
För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:
• vara verklig och reviderbar
• bäras av sökande projektpart
• ha uppkommit under projekttiden
• vara fastställd i enlighet med företagets eller organisationens vanliga
redovisningsprinciper och redovisningssed.
För mer detaljer se Vinnovas allmänna villkor för bidrag – 20182 och Guide till
Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader2 samt
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/.
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5 Hur stort bidrag kan ges?
I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt med 500 000 upp till 3 000 000
kronor. Stöd kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets stödberättigande
kostnader.
För de enskilda aktörstyperna gäller:
• Svenska små och medelstora företag (SMF) kan finansieras med upp till
50 procent av sina stödberättigande kostnader.
• Stora företag kan finansieras med upp till 20 procent av sina
stödberättigande kostnader.
• Forskningsorganisationer och hälso- och sjukvårdsorganisationer kan få
bidrag upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader i sin ickeekonomiska verksamhet 3.

6

Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:
• Ansökan har gjorts i webbformuläret i Vinnovas Intressentportal och
lämnats in senast klockan 14.00 den 28 februari 2018.
• I projektet ska minst två oberoende projektparter från olika aktörstyper
ingå.
• Projektparterna är juridiska personer.
• Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor och dessa ska vara skrivna
enligt utlysningens mallar och följa kraven på format och sidantal.
• Inga andra bilagor än de obligatoriska ska vara inkluderade.
• Små och medelstora företag (SMF) får söka högst 50 procent av sina
stödberättigande kostnader.
• Större företag får söka högst 20 procent av sina stödberättigande kostnader.
• Inga utändska parter söker finansiering, det vill säga parter som ej har en
svensk filial eller driftställe.
• Ansökan är skriven på svenska eller engelska.

3

Med ekonomisk verksamhet, avses verksamhet som utförs i konkurrens med andra. Om
Forskningsorganisationen eller vårdgivaren bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk
verksamhet krävs att kostnader och finansiering i respektive verksamhet klart kan skiljas från
varandra. Om det inte finns någon separerad redovisning betraktas organisationen som företag. Att
en organisation inte är vinstdrivande har ingen betydelse i frågan om ekonomisk eller icke
ekonomisk verksamhet. Det som är av betydelse är om det är fråga om verksamhet som utförs i
konkurrens med andra.
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7 Bedömning av inkomna ansökningar
Inkomna ansökningar konkurrerar inbördes inom ramen för utlysningens budget.
För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller kriterierna under 7.1 anlitar
Vinnova särskilt förordnade externa bedömare förutom Vinnovas interna
bedömare.
Bedömningen baseras helt på den information som står i ansökan.
Vad bedöms?
Ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas på följande
tre kriterier, som vart och ett består av ett antal delkriterier.
Potential
• Projektets relevans i förhållande till utlysningens syfte och mål.
• Projektets potential att bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt för
svensk industri.
• I vilken utsträckning projektet bidrar till att skapa bättre hälsa och/eller
effektivare vård.
• Projektets potential att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.
Aktörer
• I vilken utsträckning projektkonsortiet bedöms vara ändamålsenligt och
trovärdigt sammansatt med avseende på klinisk, akademisk och industriell
kompetens och erfarenhet.
• I vilken utsträckning hälso- och sjukvården, patienter och användare är
engagerade i projektet och dess resultat.
• Hur väl teamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt
fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
• Projektparternas engagemang i projektet, med arbetstid och andra resurser.
Genomförbarhet
• I vilken utsträckning projektets planerade aktiviteter bedöms kunna
genomföras i enlighet med budget och tidsplan.
• I vilken utsträckning ändamålsenliga aktiviteter har definierats i
projektplanen för att de uppsatta projektmålen ska kunna nås.
• Kvaliteten i planen för hur projektresultatet ska skalas och spridas
nationellt och internationellt och i analysen av vilka nationella och
internationella samarbeten som kan krävas för att nå dit.
• Hur trovärdig den angivna medfinansieringen är.
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Hur går bedömningsprocessen till?
Sista datum för
ansökan 28
februari 2019 kl.
14.00

Bedömning av
ansökningar
mars-april

Intervjuer
april

Beslut
maj

Bedömningsprocessen består av följande steg:
1. Granskning av inkomna ansökningar att de uppfyller de formella
kraven i avsnitt 6.
2. Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en
sammansatt grupp av särskilt förordnade externa bedömare samt
Vinnovas interna bedömare.
3. Vid bedömningsmöte diskuteras projekten och sedan rekommenderas
vilka som ska kallas till intervju.
4. Utvalda projekt intervjuas eller kontaktas via telefon eller mejl senast 2
april 2019.
5. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som beviljas bidrag.

8 Beslut och villkor
Vinnovas beslut
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag
kommer beviljas med stöd av 9 § förordning (2015:208) om statligt stöd till
forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd till forskningsoch utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 4.
Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är
stödberättigande.
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag1. Villkoren
innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning,
uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

4

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/gber-gruppundantagsforordning.pdf
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Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även
följande särskilda villkor:
• Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser
och andra aktiviteter som anordnas inom Swelife och/eller
Medtech4Health och som annonseras som obligatoriska.
• Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av
projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom de strategiska
innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health, en gemensam
satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
Om ni inte följer Vinnovas 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. Där laddar ni även upp följande
bilagor:
1. Projektbeskrivning
2. CV-bilaga
Observera att om någon av dessa bilagor inte är korrekt ifylld, saknas helt
eller andra bilagor finns inkluderade, kan ansökan avslås av formella skäl.
Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen ska skrivas i den mall som kan laddas ned från utlysningens
webbsida. Den ska innehålla de angivna rubrikerna och får omfatta maximalt 10
stående A4-sidor. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska.
CV-bilaga
CV-bilagan ska bestå av CV:n för projektledaren samt övriga nyckelpersoner i
teamet och vara skriven enligt mallen som kan laddas hem från utlysningens
webbsida. Varje persons CV ska omfatta en A4-sida och varje projektpart måste
representeras av minst en person. Totalt får bilagan bestå av maximalt 10 stående
A4-sidor skrivna med Times New Roman 11 punkters text.
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från oss.
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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 om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna
röjs.
Handlingar som skickas till organisationen som ansvarar för det strategiska
innovationsprogrammet omfattas inte av våra sekretessbestämmelser.
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Bilaga 1 – Kontaktuppgifter Regionala
koordinatorer/noder
Genom att erbjuda sökanden ett samordnat stöd i ansöknings- och
kommersialiseringsprocessen via de regionala koordinatorerna/noderna, ska
innovationer i hela landet stimuleras, samtidigt som kompetensen i
innovationssystemet utvecklas.
De regionala koordinatorerna och noderna kan bistå med tips och råd i
ansökningsprocessen, generell feedback samt guidning i innovationsstödssystemet
för att hitta rätt stödaktör. Däremot kan man inte hjälpa till med att skriva
ansökningar eller ge detaljerad feedback på ansökningarna.
Regionala koordinatorer, Swelife
Södra Sverige
Simon Jegou, LU Innovation
simon.jegou@innovation.lu.se; 070-387 54 28
Västra Sverige
Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park
goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se; 070-631 01 42
Stockholm
Patrik Blomquist, Karolinska Institutet Innovations
patrik.blomquist@kiinnovations.se, 070-678 60 82
Östra Mellansverige
Andy Browning, UU Innovation
andy.browning@uuinnovation.uu.se; 018-471 35 59
Ali Moshfegh, LiU Innovation
ali.moshfegh@liu.se; 013-28 89 15
Norra Sverige
Helén Fält, Umeå Biotech Incubator
helen.falt@ubi.se; 090-15 49 75
Regionala noder, Medtech4Health
Norra Sverige:
Sara Qvarlander, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)
sara.qvarlander@medtech4health.se, 070-630 70 51
Uppsala:
Cecilia Persson, MedTech Science & Innovation
Cecilia.Persson@medtech4health.se, 070-248 96 24
Södra Sverige:
Tomas Jansson, Medicon Bridge,
tomas.jansson@medtech4health.se
Linköping och Mälardalen:
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Peter Hult, LiU
peter.hult@medtech4health.se, 070-259 29 26
Stockholm:
Frida Lindberg, KTH
frida.lindberg@medtech4health.se, 070-191 81 73
Västra Götaland:
Henik Mindedal, MedTech West
henrik.mindedal@medtech4health.se, 070-888 84 45

