
 
 

 

Helse Midt-Norge Innovasjonsmidler 2020 

Helse Midt-Norge RHF utlyser herved midler til innovasjonsprosjekter i regionen.  

 

 

 

Hvem kan søke om innovasjonsmidler? 
Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge. 
Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen (det aktuelle helseforetaket) og er øremerket 
innovasjonsprosjektet.  
 

Egenfinansiering og forankring i helseforetaket 
Tildeling av innovasjonsmidler forutsetter en egenandel på 25 % fra ansvarlig helseforetak. Alle 
søknader skal forankres og godkjennes for innsending internt i helseforetaket før søknaden sendes til 
HMN RHF, og det er det enkelte helseforetak sitt ansvar å sikre at søkere kjenner intern prosess for 
forankring. Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden, som viser lederforankring og 
forpliktelse fra klinikk/helseforetak for finansiering og garanti for totalbudsjett. 

 

Innsending av søknad 
Søknader om innovasjonsmidler skal leveres elektronisk via Helse Midt-Norges elektroniske 

søknadsportal for innovasjonsmidler. Søker må opprette en bruker for å fylle ut og sende inn 

søknaden. Det oppfordres til å involvere innovasjonsrådgiver ved det aktuelle helseforetaket i 

diskusjon rundt utforming av prosjektsøknaden. Søker må også sikre riktig forankring i helseforetaket 

før innsending av søknad og vedlegge dokumentasjon på denne. 

 

Søknaden må plasseres i en av følgende søknadskategorier:  

 Produktinnovasjon  

 Tjenesteinnovasjon  

 

Før opprettelse av søknad må prosjektleder sette seg inn i vilkårene for den aktuelle 

søknadskategorien (se Søknadsveiledning).  

 

Produktinnovasjon 

Produktinnovasjon springer gjerne ut fra forskningsaktiviteter. Det legges ingen tematisk prioritering 
til grunn for denne kategorien. Kopi av innsendt DOFI skal vedlegges søknaden. 
 

Tjenesteinnovasjon 

Prosjekter innenfor tjenesteinnovasjon skal frembringe nye løsninger / tjenester / metoder som er av 

nytteverdi for helsetjenesten.  

 

Søknadsfrist for HMN Innovasjonsmidler er 19. november 2020 kl 15:00! 
 

https://hmn.induct.no/
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Tildeling i denne kategorien knyttes opp mot regional utviklingsplan og våre strategiske mål i Strategi 

2030. Prosjekter som bidrar til å understøtte gevinstrealisering i Helseplattformen er svært relevante.  

 

I årets utlysning vil følgende tema prioriteres:  
 

  «Det utadvendte sykehuset» 

Utadvendte sykehus skal yte mer helsehjelp hjemme hos pasienten, samarbeide mer, både fysisk 

og virtuelt, med kommunale helse- og omsorgstjenester og jobbe tettere med andre sykehus. 

 Psykisk helse og rus 

 Pasientmedvirkning  

Aktivering av pasientens egne ressurser gjennom innsyn, tilgang, samvalg og selvhjelpsløsninger. 
Bedre brukeropplevelse. 

 Pasientlogistikk 

Tilgjengelighet til, og effektiv utnyttelse av, riktige ressurser gjennom pasientforløpet. 

 Brukervennlighet for helsepersonell 

Prosjekter med fokus på å gjøre arbeidsdagen enklere for helsepersonell. Prosjekter som bidrar 
til å gi helsepersonell mer tid til pasientene. 

 Bedre bruk av helsedata 

Kvalitetsforbedring, forebygging, styring og beslutningsstøtte. 

 

Brukermedvirkning 
Det skal redegjøres for i hvilken grad bruker (pasient, pårørende, helsepersonell) er involvert i 

planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.  Om det 

ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres rede for hvorfor dette er fraværende. 

 

Satser 
For 2020 er øvre grense for tildeling av midler 750 000 kroner pr år, dette gjelder for både 
tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Det kan kun søkes om inntil 75 % av prosjektets 
totalbudsjett for 1 år om gangen.  
NB: Det samme prosjektet kan kun få tildelt HMN Innovasjonsmidler tre ganger! 
 

Vurdering av søknader 
Søknadene evalueres etter fire gitte kriterier (innovasjonsgrad, nytteverdi, gjennomførbarhet og 
samarbeid) av en oppnevnt vurderingskomite. Det vil tilstrebes tildeling av midler innen begge 
innovasjonskategorier og en jevn fordeling mellom geografisk lokasjon på prosjektene.  
 

Innvilgede søknader 
Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Midt-Norge,  

http://helse-midt.no/innovasjon. Innovasjonsprosjektet oppfordres til å ha oppstart snarest mulig, og 

maksimum tre måneder, etter tildeling av midler. 

 

Rapportering 
Skriftlig rapportering er obligatorisk for innvilgede prosjektsøknader. Skjema for rapportering vil 
sendes på mail til prosjektleder. 
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