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Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg 
med hjälp av artificiell intelligens 
 

Bakgrund och syfte 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft 

för hållbar tillväxt och samhällsnytta. 

Inom ramen för regeringsuppdraget (N2016/04455/IF) att genomföra fortsatta 

insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg, inbjuder 

Vinnova privata och offentliga aktörer att skicka in ansökan inom utlysningen 

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. 

Utlysningens syfte är att driva på utvecklingen av intelligenta beslutsstöd till nytta 

för patienter och brukare. Genom att utlysningen riktar sig till konstellationer av 

aktörer som har kompetens både inom artificiell intelligens och inom hälsa, vård 

och omsorg hoppas Vinnova kunna bidra till samarbeten mellan företag och 

forskare verksamma inom området artificiell intelligens och hälso-, vård- och 

omsorgssektorn.  

Vinnova är en av 60 myndigheter som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att 

arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under 2016–2018. Det innebär att 

verksamheten ska utvecklas så att den bidrar till det jämställdhetspolitiska målet 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Inom denna utlysning kommer därför ett jämställdhetsperspektiv tas i beaktande i 

bedömningsprocessen. 
 

Vilka utlysningen riktar sig till 

Utlysningen riktar sig till konstellationer av minst två projektparter verksamma 

inom olika kompetensområden; artificiell intelligens och hälsa, vård och omsorg. 

Sökande välkomnas från samtliga sektorer och kan till exempel vara företag, 

universitet och högskolor samt landsting och kommuner.  

Beskrivning av utlysningen 

Vinnova utlyser medel för genomförande av projekt med målet att ta fram 

beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). 

Beslutsstödet ska kunna användas som stöd för hälsa, vård och omsorg och ha ett 

tydligt användarperspektiv. Det ska generera nytta för patienter och brukare och 

det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet. 
 

Det är upp till sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man 

kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande. Det är därför 

http://www.vinnova.se/sv/Om-Vinnova/Regeringsuppdrag/Aktuella-regeringsuppdrag/Uppdrag-att-genomfora-fortsatta-insatser-avseende-digitalisering-for-battre-halsa-vard-och-omsorg/
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Ansök 

senast 

 

10 okt 

Ansök 

senast 

 

29 aug 

Ansök 

senast 

 

10 nov 

Ansök 

senast 

 

1 feb 

Ansök 

senast 

 

5 apr 

viktigt med en väl genomförd omvärldsanalys och en beskrivning av på vilket sätt 

lösningen skiljer sig från befintliga lösningar.  

 

Projekttiden får vara upp till två år och projektet ska starta inom tre månader 

efter sista ansökningsdatum för respektive bedömningsomgång. Finansiering 

kan sökas för att utveckla och i klinik utvärdera och implementera ett beslutsstöd. 

Redan utfört utvecklingsarbete ersätts dock inte av Vinnova.  

 

Eventuella juridiska hinder för att använda eller samköra data ska dokumenteras 

vid rapportering till Vinnova.  
 

Utlysningens mål 

Målet med utlysningen är att intelligenta och konkurrenskraftiga beslutsstöd, 

framtagna med hjälp av AI, utvecklas och implementeras till nytta för patienter 

och brukare. Beslutsstödet ska kunna bidra till ekonomiskt värde genom till 

exempel förbättrad hälsa eller effektivisering av vård och omsorg. 

 

Vinnova vill även bidra till att små och medelstora företag verksamma inom AI-

området ska upptäcka potentialen för AI inom hälsa, vård och omsorg och att 

detta ska leda till nya samarbeten. Målet är att dessa samarbeten ska resultera i 

nya produkter och därmed bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft 

internationellt inom området. 

 

Genom att belysa juridiska hinder hoppas Vinnova kunna bidra till att förbättra 

framtida förutsättningar för implementering och spridning av beslutsstöd för 

hälsa, vård och omsorg. 
 

Förutsättningar för finansiering 

Budget och tidplan 

För utlysningen är avsatt en budget på 20 miljoner kronor. Utlysningen kommer 

att vara öppen så länge medel finns kvar att söka, dock senast till oktober 2017. 

Bedömning av ansökningar kommer att göras vid flera olika tillfällen under 2016 

och 2017. Bilden nedan anger sista ansökningsdag för respektive 

bedömningstillfälle. Notera att exakta datum kan komma att ändras liksom 

utlysningstexten. Information om eventuella ändringar kommer att anges på 

utlysningssidan. På utlysningssidan kommer också att anges hur mycket pengar 

som finns kvar i utlysningens budget. 

 

 

 

 

 

Öppnar för 

ansökan 

 

13 okt 

http://beta.vinnova.se/e/digital-halsa/beslutsstod-for-halsa-vard-och-omsorg-med-hjalp-2016-04556/
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Stödnivå och stödberättigande kostnader 

Maximal stödnivå i denna utlysning är 80 procent av de stödberättigande 

kostnaderna för respektive part. Detta gäller även organisationer som inte lyder 

under statsstödsreglerna, till exempel universitet och högskolor. Notera att 

ytterligare begränsningar föreligger för organisationer som bedriver ekonomisk 

verksamhet, då bidrag från Vinnova som ges till sådana organisationer begränsas 

av reglerna om statligt stöd.  

Reglerna innebär att en organisation normalt får bidrag för endast en viss del av 

dess stödberättigande kostnader. I den här utlysningen beviljas bidrag inom ramen 

för experimentell utveckling. Det innebär att organisationer som bedriver 

ekonomisk verksamhet kan ges bidrag för 25–60 procent av sina stödberättigande 

kostnader. Nivån på bidraget beror bland annat på företagets storlek, projektparter 

och hur man planerar att sprida resultaten. Mer information om detta finns här.  

Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kan i vissa fall även ges 

bidrag enligt Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre 

betydelse, även kallat försumbart stöd. Mer information om försumbart stöd finner 

du här. 
 

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

För att komma ifråga för Vinnovas bedömning enligt kriterierna angivna i 

avsnittet Bedömning nedan ska följande krav vara uppfyllda. 

 

 Av ansökan ska framgå att projektet ska kunna bidra till utlysningens mål. 

 Aktörskonstellationen består av minst två projektparter verksamma inom olika 

kompetensområden; artificiell intelligens och hälsa, vård och omsorg. 

 Den maximala stödnivån per projektpart är 80 %. Ytterligare begränsningar 

föreligger för organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. 

 Projektbeskrivning (max sex A4-sidor) och CV (max fem A4-sidor) är 

utformade enligt de mallar som finns tillgängliga på utlysningssidan. 

 Inga otillåtna bilagor skickas med ansökan. 

 Projektet startar inom tre månader efter sista ansökningsdatum för respektive 

bedömningsomgång och pågår i max två år. 

 Samtliga projektparter är juridiska personer. 

 Ansökan inkommer senast kl. 14:00 det datum som anges på utlysningssidan. 

http://www.vinnova.se/upload/dokument/ansok_rapportera/Guide_till_Vinnovas_villkor_om_stodberattigande_kostnader_2016-04-11.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/ansok_rapportera/Guide_till_Vinnovas_villkor_om_stodberattigande_kostnader_2016-04-11.pdf
http://www.vinnova.se/upload/dokument/ansok_rapportera/Tabell_stodnivaer_statligt_stod.pdf
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Forsumbart-stod/
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Bedömning 

Bedömningsprocessen 

Inkomna ansökningar bedöms enligt nedanstående bedömningskriterier. 

Ansökningarna kommer att bedömas av Vinnova och externa experter. Vinnova 

fattar sedan beslut om finansiering och meddelar beslutet till samtliga sökande. 

Bedömningskriterier 

Potential  

 Potential att generera nytta för patienter och brukare samt kunna bidra till 

ekonomiskt värde 

 Potential att utveckla en ny lösning eller en lösning som är väsentligt 

bättre än redan befintliga lösningar 

 Potential för spridning av resultaten, nationellt och internationellt 

Genomförbarhet 

 Relevans och trovärdighet i redovisad budget, aktivitets- och tidplan 

 Hur väl jämställdhetsaspekter integreras i projektplanen 

Aktörer  

 Åtagande hos projektets respektive parter samt förmåga och trovärdighet 

vad gäller genomförandet av projektet  

 Hur väl projektteamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 

könsfördelning, inklusive åtagande och inflytande 

Ansökan 

Hur man ansöker 

Ansökan görs i ett webbformulär på Vinnovas Intressentportal. För att kunna 

lämna in en ansökan måste ett användarkonto hos Vinnova skapas. Befintligt 

användarkonto hos Vinnova kan användas. Den som skickar in ansökan ska ha 

mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att för att komma 

ifråga för bedömning vid respektive bedömningstillfälle ska ansökan vara inne 

senast kl. 14:00 det datum som anges på utlysningssidan. Ansökningar som 

kommer in efter denna tidpunkt kommer att bedömas vid nästa 

bedömningstillfälle. Efter det att en ansökan har skickats in kan inga 

kompletteringar göras av ansökan. 

Ansökans innehåll 

När ansökan görs i webbformuläret på Intressentportalen ska två obligatoriska 

bilagor laddas upp, en projektbeskrivning (max sex sidor) och en CV-bilaga (max 

5 sidor). Bilagorna ska utformas enligt de mallar som finns på utlysningssidan. 

Utöver dessa två bilagor ska, i förekommande fall (se avsnittet Regler om statligt 

stöd ovan), blanketten Intyg om försumbart stöd bifogas. Endast dessa tre bilagor 

är tillåtna. Bilagorna ska vara i PDF-format. 

 



    
 

5 (5) 

 

 

 
 

Villkor 

För utlysningen gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller 

till exempel regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för 

utbetalning. Observera att kostnader för underkonsulter endast får utgöra en 

mindre del av den totala budgeten. 

 

I tillägg till de allmänna villkoren gäller följande. Projektet ska vara representerat 

av minst en projektpart vid de programseminarier och -konferenser som Vinnova 

anordnar under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande. 

Sekretessfrågor 

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har 

allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även 

ansökningar som avslås eller återkallas. Även Vinnovas beslut och 

beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Vinnova är dock skyldig att 

sekretessbelägga alla uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, 

uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att en enskild lider 

ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Mer information om detta finns på 

Vinnovas hemsida under ”Juridisk information”.  

Kontakt 

Kontakt Funktion Epost 

IT-support Ansökningsfunktionen helpdesk@Vinnova.se   

Linda Swirtun Utlysningsansvarig linda.swirtun@Vinnova.se  

Jenni Ann Asplund Handläggare jenniann.asplund@vinnova.se 

Karin Sundbeck Administratör karin.sundbeck@Vinnova.se  

 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Vinnovas-villkor-for-bidrag/
http://www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/Juridisk-information/
mailto:helpdesk@vinnova.se
mailto:linda.swirtun@vinnova.se
mailto:jenniann.asplund@vinnova.se
mailto:karin.sundbeck@Vinnova.se

