Helse Midt-Norge utlyser innovasjonsmidler
for 2016
Helse Midt-Norge har ambisjoner om å yte befolkningen likeverdige helsetjenester av god
kvalitet både nå og i fremtiden. Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de
nærmeste årene, disse utfordringene genererer et stort endringsbehov i helseregionen. Et
bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter utfordringene, og det er derfor viktig at
instrumenter som forskning og innovasjon tas i bruk. For å sikre at det satses på innovasjon
innenfor regionen, er det nå opprettet en selvstendig innovasjonsstrategi i Helse Midt-Norge
(«Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020»). Denne strategien skal brukes som
et grunnlag for planlegging og organisering av innovasjonsaktiviteter på et overordnet nivå.
Som et ledd i denne strategiprosessen, lyser Helse Midt-Norge RHF herved ut midler til
innovasjonsprosjekter i regionen. Utlysningen av innovasjonsmidler nå i 2016 er den aller
første i en rekke av årlige utlysninger, der størrelsen på tilgjengelig søknadssum er forventet
å øke de kommende årene.

Søknadsfrist er 12. september 2016 kl. 16:00.
Hvem kan søke om innovasjonsmidler?
Prosjektleder (søker) må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse MidtNorge. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen og er øremerket
innovasjonsprosjektet. Prosjektet må ha oppstart maksimum tre måneder etter tildeling av
midler.

Godkjenning av budsjett
Prosjektet skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet
i helseforetaket. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter og godkjenne
den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden.

Søknadsskjema og klassifisering av innovasjonsprosjektet
Søknaden (se ytterligere beskrivelse av hva søknaden skal inneholde i «Informasjon til
søker») sendes inn ved å fylle ut skjemaet som er lenket opp på siden https://helsemidt.no/innovasjon. Du må selv plassere søknaden i en av følgende søknadskategorier:
Forskningsbasert innovasjon
● Brukerdreven innovasjon
● Strategiske innovasjonsprosjekter
●

Søknadskategorier og satser
Det kan søkes om støtte til et innovasjonsprosjekt for 12 måneder av gangen. For
utlysningene i 2016 er øvre grense for tildeling av midler satt til 750 000 kroner, og det kan
søkes om opp til 75 % av prosjektets totalbudsjett. Unntaket er søknader om strategiske
innovasjonsmidler. Her er øvre grense for tildeling av midler satt til 2 millioner kroner, og
innovasjonsmidlene kan benyttes til å dekke 100 % av prosjektets totalbudsjett. Tildeling av
midler er betinget av at det kommer inn søknader av tilstrekkelig høy kvalitet til vurdering.
Før opprettelse av søknad må prosjektleder sette seg inn i vilkårene for den aktuelle
søknadskategorien.
Forskningsbasert innovasjon
Det legges ikke til grunn en tematisk prioritering av fagområder for denne kategorien.
Brukerdreven innovasjon
Brukerdreven innovasjon er innovasjonsprosjekter som ikke springer ut fra
forskningsaktiviteter, og her kan aktuelle tema for brukerdrevne innovasjonsprosjekter for
eksempel være:
● Løsninger rettet mot forbedring av kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.
● Løsning fokusert på driftsutfordringer som f. eks. flaskehalser i pasientbehandlingen.
● Løsninger som gir betydelige forbedringer av tjenesten, f. eks. av prosessmessig
karakter.
● Løsninger som fører til effektivisering, arbeidsbesparelse eller forenkling.
● Løsninger som kobler teknologi og tjenester.
Innovasjonsområder kan være:
● produkter/tjenester
● metoder for produksjon/leveranse/distribusjon
● modeller for ledelse/organisering/arbeidsforhold/kompetanseutvikling
● forretningsmodeller
Strategiske innovasjonsprosjekter
Strategisk innovasjon betyr utvikling av nye prosesser eller tjenester som får strategisk
betydning for Helse Midt-Norge, og som dekker pasientenes behov på en god måte. For
denne utlysningen gjelder følgende tema for strategisk innovasjon:
Løsninger innenfor områdene logistikk, IKT og samhandling som på en helt ny måte kan bidra
til en forbedret helsetjeneste
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Innovasjon handler om å skape en løsning eller nyvinning som er nyttig og som dekker ett
eller flere behov hos de berørte partene. Dette krever innsikt i behovene og innsikt i hva som
skal til for at innovasjonen tas i bruk.
I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» blir befolkningens endrede sammensetting og behov
identifisert som en utfordring de nærmeste årene, og de ansatte i helsesektoren oppgis å bli
en knapphetsfaktor. Det er derfor nødvendig å finne nye måter å optimalisere bruk av
tilgjengelige ressurser, samtidig som pasientenes behov ivaretas på en mer helhetlig måte.
Det kan tildeles inntil 2 MNOK til dette formålet. Tildeling av midler er betinget av at det
kommer inn søknader av tilstrekkelig høy kvalitet.
Utlysningen omfatter ikke:
● Rene forskningsaktiviteter
● Doktorgradsprosjekter
● Kliniske studier og sammenligningsstudier definert som pasientrettede
forskningsstudier. Unntak er: tidligfase studier som involverer pasienter for
verifisering og etablering av gjennomførbarhet og/eller proof- of-concept / first-inman.

Vurdering av søknader
Søknadene vurderes av vurderingskomiteer etter gitte kriterier. Strategiske
innovasjonssøknader vurderes i en egen komité som er internt sammensatt fra Helse MidtNorge RHF.

Innvilgede søknader
Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Midt-Norge RHF.
Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Rapporten skal
inneholde en oppsummering av resultater fra prosjektperioden samt en oversikt over
eventuelle avvik fra prosjektplanen.
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