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Projektmedel för hälsoinriktade insatser 2017  
 

Utlysning av projektmedel för hälsoinriktade insatser sker två gånger under 2017. 

 

 1 mars-1 maj (utlysning 1) 

 1 september-1 november (utlysning 2) 

 

Det övergripande syftet är att förbättra det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland, med fokus 

på att utveckla insatser för en jämlik hälsa.  

 

Projektmedlen kan sökas av alla hälso- och sjukvårdsverksamheter med offentlig 

finansiering, och kan beviljas under högst 2 år. 

 

Särskilda krav och prioriteringar 

 Projekt som beviljas medel ska omfatta riktade insatser för en mer jämlik 

hälsa, dvs. särskild hänsyn ska tas till grupper som löper ökad risk för ohälsa1 

 Följsamhet till berörda nationella riktlinjer är ett krav 

 Projekt som utvecklar nya arbetssätt för samverkan för att främja barn och 

ungas hälsa prioriteras, liksom projekt som genomförs i samverkan över 

verksamhetsgränser samt i dialog med patienter/invånare.  

 

Ansökan bedöms utifrån följande kriterier  

1. Utvecklande arbete 

I vilken utsträckning projektet bidrar till utveckling av det 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet i Region Halland.  

 

2. Genomförbarhet och uppföljning 

Genomförbarheten bedöms utifrån beskrivning av aktiviteter, mål, budget och 

uppföljning. 

                                            

1
 Personer med kort utbildning eller med utländsk bakgrund, HBTQ-personer, personer med funktionsnedsättning eller unga 

vuxna med ofullständiga betyg från grundskola och gymnasium.  
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3. Koppling till hälso- och sjukvårdsstrategins delmål och prioriteringar 

 Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård 

av högsta kvalitet för en god och jämlik hälsa (prioritering: utveckla, 

genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa). 

 Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och 

närstående (prioritering: utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån 

specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas 

hälsa). 

 Arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa bland invånarna 

 Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga 

 Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används 

 

4. Samverkan 

I vilken utsträckning projektet omfattas av flera olika verksamheter, hur 

projektets resultat kan komma fler verksamheter tillgodo och hur projektet ev. 

bidrar till en ny form av samverkan.  

 

5. Patientmedverkan 

I vilken utsträckning patienter tar del av aktiviteter i projektet, alt. deltar aktivt i 

utformningen och genomförandet av projektet.  

 

Ansökan ska skickas med e-post till regionen@regionhalland.se, senast 1 maj 

(utlysning 1) eller 1 november (utlysning 2). Det undertecknade originalet ska skickas 

via internpost till Diariet, Regionkontoret, alt till:  

 

Region Halland 

Box 517 

301 80 Halmstad 

 

Beslut om vilka projektet som beviljas medel tas av Hälso- och sjukvårdsutskottet. 

Information om uppföljning och utbetalning av medel ges i samband med beslutet. 

 

Vid frågor kontakta:  

 

Camilla Falk, Avdelningen för kunskapsstyrning 

E-post: camilla.falk@regionhalland.se 

Mobil: 072-171 55 50  

 

Susanne Johansson, Avdelningen för kunskapsstyrning 

E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se 

Mobil: 070-205 07 79  
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