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1 Erbjudandet i korthet 
Ett effektivt och säkert nyttiggörande av hälsodata kan skapa bättre förutsättningar 
för hälsa och hållbarhet, både på individ- och samhällsnivå. Det är en av 
prioriteringarna i Sveriges life science strategi1 och många initiativ pågår för att 
skapa dessa förutsättningar, till exempel Vision e-hälsa 20252, arbetet med Nordic 
Commons3 samt arbetet med ett europeiskt hälsodataområde4 (European Health 
Data Space).  
 
Den snabba kunskaps- och teknikutvecklingen kan revolutionera vården och 
omsorgen. Möjligheter öppnas för mer träffsäker prevention, diagnostik och 
behandling, men även för nya arbetssätt, affärsmodeller och förändrade 
beteenden. Genom nyttiggörandet av stora mängder hälsodata kombinerat med 
hög grad av interoperabilitet skapas förutsättningar för att fler människor ska 
kunna leva ett liv i hälsa.  
 
Med denna utlysning vill Vinnova möjliggöra för svenska aktörer att kraftsamla 
och driva utvecklingen inom hälsodataområdet. Som ett första steg ger Vinnova 
bidrag till förberedelseprojekt för att planera en systemdemonstrator. Vi söker 
aktörer med potential och möjlighet att vara med och driva utvecklingen mot ett 
effektivt och säkert nyttiggörande av hälsodata. 
 
Genom att stötta ett stegvis genomförande av systemdemonstratorer vill Vinnova 
möjliggöra storskaliga tester av skalbara lösningar i verkliga miljöer. 
 
Systemdemonstratorerna, som planeras under förberedelseprojekten, ska ha en 
nationell ansats och bygga vidare på relevanta kommunala, regionala och 
nationella satsningar samt förhålla sig till aktuella rapporter och utredningar. De 
sökande behöver även förhålla sig till relevanta pågående nordiska, europeiska 
och internationella initiativ. 
 
I utlysningen finansieras upp till sex månader långa förberedelseprojekt med upp 
till 750 000 kronor i bidrag. Målet med förberedelseprojektet ska vara att 
engagera ett team av relevanta aktörer och utarbeta en plan för utveckling och 
genomförande av en skalbar systemdemonstrator.  
 
Vinnova planerar att finansiera upp till sex förberedelseprojekt. Efter 
förberedelseprojekten planerar Vinnova ytterligare en utlysning för att finansiera 
upp till två systemdemonstratorer med 5–10 miljoner kronor om året i tre års tid.  
  

 
1 Nationell strategi för life science - Regeringen.se 
2 Start - E-hälsa 2025 (ehalsa2025.se) 
3 Nordic Commons | NordForsk 
4 Ett europeiskt hälsodataområde (europa.eu) 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-life-science/
https://ehalsa2025.se/
https://www.nordforsk.org/nordic-commons
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_sv
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Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum  31 mars 2022 
Informationsmöte  8 april 2022 klockan12:00-13:00 
Sista ansökningsdag  31 maj 2022 klockan 14:00  
Senaste beslutsdatum  30 juni 2022 
Projektstart tidigast  1 juli 2022 
Projektstart senast  1 september 2022  
Projektslut senast  31 december 2022  
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
Anna Löfgren Wilteus, utlysningsansvarig 
Tel: 08-473 32 66 
Jonas Tranell 
Tel: 08-473 30 73 
Sanna Edlund 
Tel: 08-473 31 63 
Malin Eklund 
Tel: 08-473 32 02 
Pontus von Bahr 
Tel: 08-473 30 91 
Maria Olsson, utlysningsadministratör 
Tel: 08-473 31 18 
 
halsodata@vinnova.se  
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
Tel: 08-473 32 99  
helpdesk@vinnova.se   
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 
på www.vinnova.se. 
  
  

http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/
mailto:halsodata@vinnova.se
mailto:halsodata@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
Genom ett effektivt och säkert nyttiggörande av hälsodata skapas bättre 
förutsättningar för hälsa och hållbarhet, både på individ- och samhällsnivå. 
Nyttiggörande av hälso- och vårddata är ett av de prioriterade områdena i Sveriges 
life science strategi5 och många initiativ pågår för att skapa dessa förutsättningar, 
till exempel inom Vision e-hälsa 20256, arbetet med Nordic Commons7 samt 
arbetet med ett europeiskt hälsodataområde8 (European Health Data Space).  
 
Att hälsodata finns tillgängligt på ett säkert och effektivt sätt bidrar till 
samhällsnytta genom bättre medicinsk uppföljning i klinisk vardag, 
verksamhetsutveckling, kunskapsuppbyggnad, innovativa ersättnings- och 
affärsmodeller, innovativa behandlingar och förebyggande åtgärder. Det bidrar 
också till ökad attraktions- och konkurrenskraft genom att stärka det redan 
välutvecklade samarbetet mellan svensk hälso- och sjukvård, omsorg, akademi 
och näringsliv. 
 
Den snabba kunskaps- och teknikutvecklingen inom hälsoområdet öppnar upp för 
vård och omsorg att erbjuda mer träffsäker diagnostik, behandling och 
förebyggande insatser. Genom nyttiggörandet av stora mängder hälsodata 
kombinerat med hög grad av interoperabilitet står hälso- och sjukvården inför en 
potentiell digital revolution som tillsammans med nya arbetssätt, affärsmodeller 
och förändrat beteende ger förutsättningar för fler människor att leva ett liv i 
hälsa. 
 
Med den här satsningen som består av två utlysningar, förberedelseprojekt och 
genomförandeprojekt, vill Vinnova bidra till långsiktiga förutsättningar för ökat 
nyttiggörande av hälsodata. Genom att stötta ett stegvis genomförande av 
systemdemonstratorer, möjliggör Vinnova storskaliga tester av skalbara lösningar 
i verkliga miljöer. Demonstratorn kan bidra på både lokal, regional, nationell och 
internationell nivå till kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, forskning och 
innovation.  
 
 
 
 
 

 
5 Nationell strategi för life science - Regeringen.se 
6 Start - E-hälsa 2025 (ehalsa2025.se) 
7 Nordic Commons | NordForsk 
8 Ett europeiskt hälsodataområde (europa.eu) 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-life-science/
https://ehalsa2025.se/
https://www.nordforsk.org/nordic-commons
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_sv


 UTLYSNING 6 (15)   
Datum Diarienummer   

2022-03-31 
 
Reviderad 

 

2022-00871  

 
 
 
 

 

 Beskrivning av en systemdemonstrator 
För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver hela samhället kraftsamla, såväl 
näringsliv som forskare, offentlig sektor och civilsamhälle behöver bidra. Syftet 
med en systemdemonstrator är att åstadkomma en hållbar systemomställning.  
En systemdemonstrator visar vägen för – demonstrerar – hur en kombination av 
strategiskt utvalda innovativa lösningar med hög mognadsgrad tillsammans kan 
förändra ett system. Systemdemonstatorn visar inte bara på teknisk innovation 
inom olika delområden, utan också på hur exempelvis beteenden, regelverk, 
digitala gränssnitt och marknader behöver förändras för att den tänkta 
omställningen ska kunna införas. Detta genomförs därför i ett verkligt, fysiskt 
sammanhang, där relevanta aktörer över hela systemet går samman för att testa 
möjligheter och lösningar samt identifiera eventuella hinder och vägval. Det är 
samspelet mellan lösningarna och verkligheten som är nyckeln.  
 
En systemdemonstrator karaktäriseras av: 
 

• Demonstration och test i verklig miljö som kombinerar innovativa 
lösningar med hög mognadsgrad.  

• Lösningar som tillsammans visar potential att skapa systemförändring som 
bidrar till hållbar omställning i linje med de globala hållbarhetsmålen.  

• Systemlösningar som är nationellt skalbara och har internationell 
konkurrenskraft. 

• En eller flera behovsägare som driver utvecklingen, och som har uttalat ett 
tydligt behov av systemförändringen.  

 
Systemdemonstratorn utformas och genomförs med tydliga målsättningar, 
leveranser och ett systemperspektiv som adresserar följande fem dimensioner: 
 

1. Teknik, produkter och processer 
2. Affärsmodeller, investeringar och upphandling 
3. Policy och regelverk 
4. Beteende, kultur och värderingar 
5. Infrastruktur 

 
En systemdemonstrator ska inkludera de aktörer som behövs för att förändra det 
identifierade systemet, och vara öppen för att fler aktörer ska kunna ansluta över 
tid.  
 
Vinnova räknar med att en systemdemonstrator är en storskalig, långsiktig och 
ambitiös satsning med målsättningen att kunskap och lösningar i förlängningen 
skalas upp och sprids nationellt och/eller internationellt.  
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 Systemdemonstrator inom området hälsodata 
En systemdemonstrator inom området hälsodata ska i verkliga miljöer utveckla 
och testa skalbara lösningar för förbättrade hälsoutfall och bred samhällsnytta. 
Med hälsodata avses olika typer av hälsorelaterade data, från biologiska data till 
data om levnadsvanor, vårdåtgärder, sociala faktorer, miljöfaktorer med mera.  
Hälsodata kan genereras, hanteras och lagras hos olika aktörer, till exempel hos en 
individ, kommun, region, myndighet, akademi och företag med flera.  
En systemdemonstrator inom hälsodata förväntas bidra till sekundäranvändning 
för forskning och innovation. Det finns med andra ord möjlighet att identifiera 
och demonstrera lösningar för olika behov som tillsammans långsiktigt bygger 
upp en helhet. 
 
De fem dimensionerna som behöver adresseras i en systemdemonstrator  
inom hälsodata exemplifieras nedan: 
 
Teknik, produkter och processer 
Till exempel gemensamma nationella och internationella standarder för 
interoperabilitet och riktlinjer för att generera, hantera och tillgängliggöra 
hälsodata på ett säkert sätt, enligt exempelvis HL7-FHIR, OpenEHR och 
principen FAIR. 
 
Affärsmodeller, investeringar och upphandling 
Exempelvis incitament för att generera, hantera och tillgängliggöra hälsodata samt 
affärsmodeller/styrning, upphandling av produkter och tjänster.  
 
Policy och regelverk 
Exempelvis att ta vara på möjligheterna i rådande regelverk, bidra till enhetlig 
tillämpning och/eller bidra till uppdaterade policys och regelverk som underlättar 
säkert nyttiggörande av hälsodata. 
 
Beteende, kultur och värderingar 
Till exempel ökad förståelse av värdet för samhället och individen av 
nyttiggörande av hälsodata. Ökad nationell samsyn mellan hälso- och sjukvård 
samt omsorg, myndigheter, näringsliv och forskning. Även ökad insikt om 
förändringar av beteendemönster, samt förändringsledning i organisationer. 
 
Infrastruktur 
Till exempel tekniska och organisatoriska infrastrukturer som är nationellt och 
internationellt skalbara och samtidigt informationssäkra och långsiktiga. 
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 Insatsens upplägg 
Satsningen kommer att genomföras i två separata utlysningar – ett för 
förberedelseprojekt och ett för genomförandeprojekt. Eftersom de system som ska 
utvecklas kan vara av olika karaktär kommer insatsformen utvecklas i nära dialog 
mellan Vinnova och deltagande parter. Att delta i förberedelseprojektet är inte ett 
krav för att delta i utlysningen om genomförandeprojekt. 
 
Utlysning om förberedelseprojekt 
Förberedelseprojektet syftar till att definiera systemet, aktörer och dess 
utmaningar och möjligheter. Förberedelseprojektet ska också tydliggöra visionen 
för systemet och hur skalbara lösningar kan utvecklas. Projektet ska ta sin 
utgångspunkt i lämpligt eller lämpliga system där skalbara lösningar för 
nyttiggörande av hälsodata kan utvecklas. Det blir också en möjlighet att samla 
det utvecklings- och innovationsarbete som redan är initierat nationellt men även 
på nordisk, europeisk och internationell nivå.  
 
Förberedelserna innebär vidare att mobilisera viktiga aktörer inför en 
genomförandefas, identifiera eventuella policyutmaningar och andra viktiga 
aspekter samt att identifiera nationella satsningar, aktiviteter och initiativ som är 
av relevans för genomförandefasen. Ambitionen ska vara att demonstrera skalbara 
lösningar för långsiktig transformation av systemet. Vinnova uppmanar till 
användning av öppna standarder för interoperabilitet såsom HL7-FHIR och 
OpenEHR, samt tillgängliggörande av data enligt FAIR-principerna. 
 
Det kommer att vara viktigt att förankra projektet hos regioner och myndigheter 
samt att mobilisera andra viktiga samarbetsparter och tydliggöra hur dessa kan 
bidra och nyttja den kunskap som kommer från systemdemonstratorn. Under 
förberedelseprojektet kommer det ges stöd i form av öppna workshops för att 
utveckla och fördjupa den ursprungliga ansökan. 
 
Resultatet av ett förberedelseprojekt kan vara följande: 
 

- Beskrivning av det system som är tänkt att demonstreras och plan för 
genomförande. 

- Redovisning av hur den tilltänkta systemdemonstratorn förhåller sig till 
existerande nationella och internationella insatser. 

- Identifierade möjligheter och utmaningar och hur dessa ska hanteras. 
- Kartlagda och identifierade relevanta aktörer som bör ingå i den tilltänkta 

systemdemonstratorn. 
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Utlysning om genomförandeprojekt våren 2023 
Denna utlysning innebär att genomföra en konkret insats som kommer att kräva 
omfattande resurser. Utlysningen kommer att vara öppen även för aktörer som 
inte beviljats förberedelseprojekt. I denna utlysning ska systemet vara väl 
definierat, bakgrunden och nuvarande förutsättningar för demonstratorn väl 
beskrivna, och förankrade bland relevanta aktörer.  
 
Det ska finnas en tydlig plan för uppstart och genomförande med de fem 
dimensionerna väl integrerade i genomförandet. De långsiktiga möjligheterna för 
uppskalning ska också vara beskrivna och ingå i planeringen. En 
systemdemonstrator är en långsiktig insatsform som fortfarande är under 
utveckling och som kommer anpassas efter system och behov. Mer detaljer om 
vad som krävs för att vara framgångsrik kommer att kommuniceras i god tid. 
 
Vi räknar med att kunna finansiera upp till två satsningar om 5–10 miljoner per år. 
Genomförandet kan komma att behöva inledas med en etableringsfas med något 
lägre årlig finansiering, också beroende på hur moget förslaget på 
systemdemonstrator är. 

Bidrag från Vinnova erbjuds i första hand under uppstarts- och 
genomförandefasen (de första 3–4 åren). Sedan räknar vi med att andra 
finansierings- eller affärsmodeller tar vid. Det ligger också i insatsens natur att 
undersöka andra former av finansiering och långsiktig förvaltning från start. 

 Generella aspekter på Vinnovas roll inom innovation 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom 
Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och 
förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser 
bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.9  

Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två 
centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt 
till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till 
klimatet och jämställdhetsaspekter. 

En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på 
ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet (se 
avsnitt 7.1 under aktörskriteriet).  

 

 

 
9 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
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En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön 
och/eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, 
lösningar och nyttiggörande.10 Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla 
sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. 

I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning under potentialkriteriet 
(se avsnitt 7.1). 

Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad 
möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska 
bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering 
ska ske med öppen tillgång. 

3 Vem riktar sig utlysningen till? 
För att kunna genomföra en systemdemonstrator kommer det att krävas ett stort 
engagemang från ett flertal aktörer inom flera sektorer. I förberedelseprojektet, då 
arbetet ska planeras och aktörer ska engageras rekommenderar vi att 1–3 aktörer 
deltar. En aktör som representerar svensk hälso- och sjukvård eller omsorg bör 
aktivt delta i förstudien. Övriga aktörer kan vara från någon av nedanstående 
sektorer: 
 

• Näringsliv 
• Offentlig sektor och vårdgivare 
• Akademi, inklusive forskningsinfrastruktur 
• Forskningsinstitut 
• Idéburen organisation inklusive patientförening 

 
Aktörer som står bakom ansatsen och kommer att engageras i 
systemdemonstratorn men inte kommer att delta aktivt i förberedelseprojekt som 
en formell projektpart, uppmanas skriva en intresseanmälan, se avsnitt 9. 
 
4      Vad finansierar vi? 
I denna utlysning finansieras förberedelseprojekt inför genomförandet av en 
systemdemonstrator för ökat nyttiggörande av hälsodata. I förberedelseprojektets 
aktiviteter kan ingå till exempel möten och workshops och anlitande av externa 
experter. Aktiviteterna ska falla under begreppet genomförbarhetsstudie, det vill 
säga planera, mobilisera och analysera riskerna inför en tänkt 
systemdemonstrator. 

 
10 Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: 
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/ 

https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/
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5 Hur stort bidrag ger vi? 
 Bidrag per projekt 

I denna utlysning kan man söka upp till 750 000 kr för förberedelseprojekt som 
löper 4–6 månader. 

  Bidrag per part - stödgrunder  
Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler 
om statligt stöd.11 Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor 
andel av dem som får täckas genom bidrag. Bidrag kommer att beviljas som stöd 
till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).12 Projektets aktiviteter ska utgöra 
genomförbarhetsstudier. Stödnivån per part kan vara högst 50, 60 eller 70 procent 
av de stödberättigande kostnaderna beroende på organisationens storlek.13 
 
Bidrag kommer också att beviljas som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) 
enligt förordning (EU) nr 1407/2013. Bidrag med denna grund kan beviljas med 
högst 100 procent stödnivå per part. Företag som söker ”Stöd av mindre 
betydelse” måste med ansökan bifoga ett intyg att man uppfyller kraven för detta.  
  
Akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och vårdgivare samt idéburna 
organisationer som deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet omfattas inte av 
reglerna om statsstöd. Sådana aktörer kan i denna utlysning söka bidrag för 100 
procent av sina stödberättigande kostnader.  

  Stödberättigande kostnader  
Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av våra villkor och vår 
Anvisning till stödberättigande kostnader.4 Grundläggande förutsättningar för att 
en kostnad ska vara stödberättigand är att den ska: 
 

• vara faktisk och kunna styrkas,  
• ha uppkommit hos Bidragsmottagaren,  
• ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet, 
• vara bokförd och fastställd i enlighet med Bidragsmottagarens vanliga 

redovisningsprinciper och god redovisningssed,  

 
11 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och Anvisning till 
stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ 
12 Kommissionens gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014. 
13 Dokumentet ”Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning”  
förtydligar vad som gäller för olika stora organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. 

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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• vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet, och 
• vara i enlighet med Bidragsmottagarens interna policys och riktlinjer, 

särskilt med avseende på miljö- och klimatpåverkan. 
 

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

• Sökande projektparter är en svensk juridisk person. 
• Ansökan är skriven på svenska eller engelska. 
• Om relevant ska intyg för stöd av mindre betydelse biläggas ansökan. 
• Projektbeskrivningen ska vara skriven enligt den mall som finns på 

utlysningens webbsida och ska vara maximalt åtta sidor. 
• En CV-bilaga innehållande CV på maximalt en sida vardera för 

projektledaren och minst ett CV från varje projektpart. 
• Inga andra bilagor utöver de efterfrågade bilagor är bifogade till ansökan. 

 
7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Potential  
 

• Förberedelseprojektets potential att sätta samman  
en nationellt skalbar systemdemonstrator.  

• Den föreslagna systemdemonstratorns potential att bidra till ökat 
nyttiggörande av hälsodata. 

• Den föreslagna systemdemonstratorns potential att bidra till bättre hälsa 
och hållbarhet, både på individ- och samhällsnivå. 

• I vilken utsträckning förberedelseprojektet förhåller sig och bygger vidare 
på andra relevanta pågående aktiviteter, uppdrag och insatser.  

• I vilken utsträckning det finns ett välutvecklat systemperspektiv (via 
dimensioner som produkt/tjänst/teknik, policy- och regelverk, 
affärsmodeller, upphandling, kultur, värderingar, beteende, infrastruktur).  

• Den föreslagna systemdemonstratorns potential att bidra till svensk 
konkurrens- och attraktionskraft och hållbar tillväxt. 

• Den föreslagna systemdemonstratorns potential att bidra till ökad 
jämställdhet och jämlikhet. 
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Aktörer  
 

• Hur väl teamet är utformat för att utföra förberedelseprojektet och 
engagera relevanta aktörer för att genomföra den föreslagna 
systemdemonstratorn. 

• I vilken utsträckning relevanta aktörer är planerade att ingå i den 
föreslagna systemdemonstratorn. 

• I vilket utsträckning svensk hälso- och sjukvård och/eller omsorg är 
representerade i förberedelseprojektet.  

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 
och män. 

 
Genomförbarhet  
 

• I vilken utsträckning projektplanen svarar mot syftet med 
förberedelseprojektet, ger en bra överblick över hur projektplanen är tänkt 
att genomföras och visar hur mobilisering och förberedande inför 
systemdemonstration ska ske.  

• Hur väl förberedelseprojektet identifierar potentiella risker och hinder och 
hur dessa hanteras. 

• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen. 
 

 Hur bedömer vi?  
Ansökningarna kommer att bedömas av Vinnova förordnade externa experter 
samt av Vinnovas personal. Er ansökan kommer att bedömas mot kriterierna 
ovan. De ansökningar som bedöms uppfylla kriterierna tillräckligt väl beviljas 
medel inom våra budgetramar. Vinnovas övergripande portföljperspektiv kan 
påverka det slutliga urvalet av projekt. 
 
8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. 
Stödgrunden (se avsnitt 5.2 ovan) framgår av beslutet och styr även vilka 
kostnader som är stödberättigande. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  
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 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.14 Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med 
öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 
 
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 på Vinnovas 
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se. Där laddar ni även upp följande 
bilagor15: 
 

1. Projektbeskrivning  
Projektbeskrivning skrivs på svenska eller engelska enligt den mall som finns att 
ladda ned på utlysningens webbsida. Projektbeskrivning får högst vara åtta sidor 
och man får inte ändra marginaler eller teckenstorlek. De anvisningar och 
kommentarer som är skrivna i kursiv text i mallen bör klippas bort innan den 
skickas in.   
  

2. CV-bilaga  
En bilaga med CV från projektledaren och nyckelpersoner ska biläggas. Varje CV 
ska vara på max en sida och skrivas enligt den mall som finns att ladda hem på 
utlysningens webbsida. Totalt bör CV-bilagan inte överstiga tio sidor.  
  

3. Intresseanmälningsbilaga 
Intresseanmälningar från organisationer som inte deltar som projektpart bör 
bifogas ansökan. Varje intresseanmälning får vara max en sida lång och ska 
skrivas på svenska eller engelska enligt den mall som finns att ladda ned på 
utlysningens webbsida.  
  

4. Intyg om bidrag av mindre betydelse 
För företag som söker mer än 50–70% (stödnivån beror på företagets storlek, se 
avsnitt 5.2) bidrag av sina stödberättigade kostnader ska ett intyg att man 
uppfyller kravet för ”Stöd av mindre betydelse” biläggas ansökan. 

 
14 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/ 
15 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: Kraftsamling för ökat nyttiggörande av 
hälsodata | Vinnova 

http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/e/systemdemo-och-halsoanalys/kraftsamling-for-okat-nyttiggorande-av-halsodata/
https://www.vinnova.se/e/systemdemo-och-halsoanalys/kraftsamling-for-okat-nyttiggorande-av-halsodata/
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Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter i 
Intressentportalen, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig 
markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra 
ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.  
 
Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
 
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf-
telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och 
firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.  
 
Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen 
stängt ber vi dig höra av dig. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss. 
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