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Vedlegg 1: Produktinnovasjon – mal for prosjektbeskrivelse 
 Prosjekttittel 

o Kortfattet, beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold.  
 Bakgrunn, hensikt og mål 

o Beskriv bakgrunnen for prosjektet. Redegjør for resultater og eventuelle forstudier som underbygger idéen/oppfinnelsen. Beskriv også 
prosjektets hensikt og mål  

 Innovasjonsgrad  
o Beskriv nyhetsgraden i prosjektet.  
o Inkluderer prosjektet bruk av nye teknologier/metoder eller er det en innovativ anvendelse av allerede eksisterende teknologier/metoder 

på nye områder?  
 Nytteverdi  

o Beskriv hvilke fordeler den foreslåtte løsningen har i forhold til etablert praksis og hvordan gevinst løsningen vil kunne gi.  
 Gjennomføring  

o Gi en beskrivelse av tidsplanen og milepæler for gjennomføring av prosjektet.  
o Beskriv i korte trekk plan for opptak og implementering i helsetjenesten og/eller kommersiell utnyttelse. Er det eventuelle utfordringer 

knyttet til implementering av løsningen?  
 Samarbeid  

o Gi en oversikt over prosjektets organisering og relevante samarbeidspartnere med tilhørighet og beskrivelse av deres roller i prosjektet. 
 Brukermedvirkning  

o Beskriv på hvilken måte behovet for brukermedvirkning blir ivaretatt. Om det ikke er brukermedvirkning i prosjektet skal det gjøres rede for 
hvorfor dette er fraværende.  

 Rettigheter 
o Redegjør kort for eventuelle eierrettigheter, inkludert patenter eller patentsøknader, knyttet til innovasjonen. 
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Vedlegg 2: Tjenesteinnovasjon – mal for prosjektbeskrivelse 
 Prosjekttittel 

o Kortfattet, beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold.  
 Bakgrunn, hensikt og mål 

o Beskriv bakgrunnen for prosjektet. Redegjør for resultater og eventuelle forstudier som underbygger idéen/oppfinnelsen. Beskriv også 
prosjektets hensikt og mål.  

 Satsingsområder 
o Angi hvilket eller hvilke satsingsområder søknaden i størst grad faller inn under.   

 Innovasjonsgrad  
o Beskriv nyhetsgraden i prosjektet. Inkluderer prosjektet bruk av nye teknologier/metoder eller er det en innovativ anvendelse av allerede 

eksisterende teknologier/metoder på nye områder?  
 Nytteverdi  

o Beskriv hvilke fordeler den foreslåtte løsningen har i forhold til etablert praksis og hvilken gevinst løsningen vil kunne gi. 
 Gjennomføring 

o Gi en beskrivelse av tidsplanen og milepæler for gjennomføring av prosjektet. Beskriv i korte trekk plan for opptak og implementering i 
helsetjenesten. Er det eventuelle utfordringer knyttet til implementering av løsningen?  

 Samarbeid  
o Gi en oversikt over prosjektets organisering og relevante samarbeidspartnere med tilhørighet og beskrivelse av deres roller i prosjektet.  

 Brukermedvirkning 
o Beskriv på hvilken måte behovet for brukermedvirkning blir ivaretatt. 
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Vedlegg 3: Overføring av innovasjon – mal for prosjektbeskrivelse 
 Prosjekttittel 

o Kortfattet, beskrivende og populærvitenskapelig med klar referanse til prosjektets innhold.  
 Bakgrunn, hensikt og mål 

o Beskriv bakgrunnen for prosjektet. Redegjør for resultater og eventuelle forstudier som underbygger idéen/oppfinnelsen. Beskriv også 
prosjektets hensikt og mål.  

 Satsingsområder 
o Angi hvilket eller hvilke satsingsområder søknaden i størst grad faller inn under.  

 Nytteverdi  
o Beskriv hvilke fordeler den foreslåtte løsningen har i forhold til etablert praksis ved helseforetaket og hvilken gevinst overføring av denne 

innovasjonen vil kunne gi.  
 Gjennomføring 

o Gi en beskrivelse av tidsplanen og milepæler for gjennomføring av prosjektet. Beskriv i korte trekk plan for opptak og implementering i 
helsetjenesten. Er det eventuelle utfordringer knyttet til implementering av løsningen?  

 Samarbeid  
o Gi en oversikt over prosjektets organisering og relevante samarbeidspartnere med tilhørighet og beskrivelse av deres roller i prosjektet.  

 Brukermedvirkning 
o Beskriv på hvilken måte behovet for brukermedvirkning blir ivaretatt. 

 


