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Mall: Ansökan och bedömning av utvecklingsprojekt 
Mallen utgör en bilaga till programplanen. I denna bilaga beskrivs hur 
ansökningsprocessen för att inkludera utvecklingsprojekt till programmets 
projektportfölj går till samt hur programmet stödjer i den processen.   
 

Bakgrund 
Det länsgemensamma programmet Program God och Nära Vård i Västernorrland (nedan kallat 
programmet) ska stödja verksamheten i omställningen till Nära Vård så att länet tillsammans når det 
politiska målet om en god, jämlik och trygg vård för individen år 2030, se figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1: Strategiska målbilden för programmet: God, jämlik och trygg vård för våra invånare år 20301. 

I figuren beskrivs fyra delmål. Tillsammans utgör delmålen visionen för Västernorrland år 2030 
avseende nära vård, en god, jämlik och trygg vård och omsorg för mig som invånare.  

- Delmål 1, jag har en vård och omsorg som är tillgänglig för mina behov 
- Delmål 2, jag har en kontinuitet i min kontakt med vården och omsorgen  
- Delmål 3, mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård och omsorg 
- Delmål 4, vården och omsorgen är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa 

 

Inkludering och utvecklingsprojekt i projektportföljen är en av programmets huvudfunktioner i form 
av stöd till verksamheten vid inkludering av projekt som del i omställningen till Nära Vård. För att 
säkerställa att förflyttningen sker utifrån Västernorrlands behov och i enlighet med den nationella 
riktningen för omställning till Nära Vård verkar programmet inom sex programområden2:    

1) Samverkan  
2) Personcentrerat förhållningssätt 
3) Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård 
4) Digital förmåga och teknik 
5) Ledarskap, kultur och förändringsledning i komplexitet  
6) Verksamhetsutveckling, tjänstedesign, användarinvolvering och projektledning 

 
Nedan följer en beskrivning av ansökningsprocessen att inkludera utvecklingsprojekt i programmets 
projektportfölj. Hur ansökan går till, vad som ska ingå samt programmets stöd som en del av 

 
1 Länsgemensam politisk målbild, God och Nära Vård i Västernorrland 2030. 
2 Program God och nära vård i Västernorrland, ett kompetensstödjande och samordnande program.  
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ansökningsprocessen.  
 

Process för urval och bedömning av utvecklingsprojekt 

Den länsgemensamma utvecklingen för omställningen mot god och nära vård och omsorg sker i de 
utvecklingsprojekt som genomförs i våra sju kommuners och regionens verksamheter. 
Utvecklingsprojekt som sker i samverkan mellan region och kommun/kommuner kan inkluderas i 
programmets projektportfölj vilket innebär möjlighet till utökat kunskapsstöd under projektets 
genomförande. För att kunna bedöma vilka projekt som bäst bidrar till den länsgemensamma 
omställningen har programmet utformat en process för samordning av projekt. Den sker i fyra 
delmoment. 

Programmet stödjer verksamheterna i framtagande av projekt- och genomförandebeskrivning samt 
underlag för bedömning av uppfyllnad av kriterier för inkludering.  

När projekt valts ut så kallas de för inkluderade projekt. Det innebär att de samordnas och synliggörs 
i programmets projektportfölj. Detta för att verksamhet (genom styrgruppen) ska kunna följa 
utvecklingen, prioritera framtida utvecklingsidéer och leda omställningen mot nära vård i 
Västernorrland enligt gemensam målbild (figur 1). 

 

Programmets interna process för att samordna projekt innehåller följande arbetsmoment: 

         
Figur 2: Programmets olika delmoment i den interna processen att samordna projekt för beslut om inkludering 
till projektportfölj. Fyra steg: dialog, ansökan, urval och inkludering med styrgruppsbeslut som förutsättning.   
 
 

Programmets inkluderingskriterier 
Programmet har fyra inkluderingskriterier3. Samverkan mellan region och kommun/kommuner är ett 
krav, därutöver ska minst ett av övriga kriterier uppfyllas.  

Inkluderingskriterierna är:   

• Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatorisk)  
• Personcentrerat förhållningssätt; utveckla samordning, relationsbyggande och 

medskapande  
• Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård 
• Utvecklad tillgänglighet; fysisk och digital 

 
 

 
3 Bilaga 1, Kriterier för inkludering. Program God och nära vård i Västernorrland, ett kompetensstödjande och 
samordnande program.  
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Underlag för ansökan om inkludering av utvecklingsprojekt 
På kommande sidor följer underlag för ansökan, den beskrivning ni behöver lämna för ert planerade 
utvecklingsprojekt för inkludering i programmet.  

Denna ansökan är det underlag som styrgruppen använder för att bedöma er projektidés bidrag till 
det strategiska målet, er genomförandeförmåga samt hur ert projekt förhåller sig till andra projekt. 
Programmet finansierar inga projekt, de hanteras och beslutas av respektive huvudman.   

Beskriv kortfattat er projektidé. Programmets förändringsledare finns tillgängliga som dialog- och 
kunskapsstöd som del av ansökningsprocessen.  

 

Projektnamn? 

 

 

Beställare/projektägare? 

 

 

Finns det en utsedd projektorganisation?  

 

 

Syfte, projekt och effektmål?   

 

 

Vilka är projektets samverkanspartners (internt/externt)? 

 

 

Hur ser er tidplan ut? 

 

 

Finansiering (beslut om finansiering ska finnas senast vid beslut om inkludering)? 

 

 

Vilket behov av resurser ser ni för projektet (kompetensstöd etc.)? 
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Har ni en formulerad projektplan (ja/nej)?  

 

 

Beskriv eller bifoga en genomförandeplan/projektplan: 

 

 

Uppfyllda inkluderingskriterier enligt programmet:  
Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatoriskt), minst 1 till av övriga tre  

 

 

Uppfyllnad av kriterier för inkludering 
Vid styrgruppens beslut om inkludering görs en bedömning om vilka projekt som bäst uppfyller 
beslutade kriterier och därmed bedöms skapa värde för den länsgemensamma omställningen.  
 

Bedömning av utvecklingsinitiativet 
Beskriv hur er projektidé kommer arbeta med de fyra nedanstående kriterierna. Markera även i 
skalan, bedömd omfattning inom respektive område.  

 

1. Samverkan mellan region och kommun/kommuner (obligatorisk) 
Hur ska samverkan stärkas i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg? Vilka aktörer 
kommer vara involverade?  
 
Beskrivning: 
 
 
 
Markera på skalan hur många aktörer ni kommer samverka med för att utveckla i ert projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Personcentrerat förhållningssätt; utveckla samordning, relationsbyggande och medskapande  

Endast en aktör Fler aktörer utöver 
kommunal och regional 

primärvård 

Flera kommuner 
och verksamheter 

inom region 

Två huvudmän 
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Beskriv hur ni kommer arbeta med utveckling av nya arbetssätt och system. Hur kommer ni involvera 
invånare? Hur kommer ni involvera medarbetare? Hur kommer ni utveckla för det 
relationsbyggande? Hur kommer ni utveckla för samordning? 

Beskrivning: 
 
 
Markera på skalan hur stort fokus ert projekt kommer ha på personcentrerat förhållningssätt 
 
 

 

 

3. Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård 
På vilket sätt kommer ni arbeta proaktivt med att få större fokus på hälsofrämjande insatser? 

Beskrivning: 

 
Markera på skalan hur stort fokus ert projekt kommer ha på hälsofrämjande, primärprevention och 
egenvård 

 

 

 

4. Utvecklad tillgänglighet; fysisk och digital 
På vilket sätt kommer ni arbeta med att utveckla fysisk och/eller digital tillgänglighet för invånaren, 
så att invånaren känner att vården är tillgänglig och nära?  

Beskrivning: 

 
 
Markera på skalan hur stort fokus ert projekt kommer ha på at utveckla fysisk och/eller digital 
tillgänglighet 

 

 

 
 
Kontakt med programmet samt mottagare av ansökan 
Kontakt med programmet/er ansökan skickas till naravard@rvn.se  

Inget fokus Fullt fokus Relativt mycket En aning 

Inget fokus Fullt fokus Relativt mycket En aning 

Inget fokus Fullt fokus Relativt mycket En aning 

mailto:naravard@rvn.se
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