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Ändring av beslut om stöd
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Ärendeid:
Diarienummer:

Region Västerbotten
232100-0222
Västerbotten Health Innovation Development Office
20202179

Beslut
Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet
projekt. Beslutet avser följande ändringar:
- Omfördelning av budget sker inom projektets samtliga kostnadsposter.
- En utökning av tidsperioden för två av aktiviteterna i tid- och aktivitetsplanen.
I övrigt gäller tidigare beslut från den 2022-06-10.
Bakgrund
Ni har den 2022-04-11 kommit in med en begäran om ändring:
-

-

Projektet önskar en omfördelning mellan samtliga kostnadsposter. Detta
eftersom fördelningen mellan projektets kostnadsslag påverkats av
pandemin och en förändring mellan kostnadsslagen skapar bättre
möjligheter för projektet att genomföra planerade aktiviteter och nå
önskade mål.
En utökning av tidsperioden för två av aktiviteterna i tid- och
aktivitetsplanen för att på bättre sätt kunna ha möjlighet att genomföra
planerade aktiviteter (Skapa öppen struktur samt Internationell
samverkan).

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.
Motivering till beslut
Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Region Västerbotten beslutar att godkänna ändringarna då de anses bidra till
projektets möjligheter att nå sina mål.
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Beslutet kan inte överklagas.

Reviderad Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet

Beskrivning

Startdatum
Slutdatum

Projektledning

Projektstyrning och redovisning till
finansiärer.
Formera
styrgrupp,
styrgruppsmöten. Förankringsarbete för
framtid.
Framtagande av kommunikationsplan.
Utveckling av hemsida och sociala medier.
Utifrån kommunikationsplanen anordna
events och mötesplatser för målgruppen,
extern kommunikation i form av
pressreleaser och spridning av goda
exempel. Seminarier och konferenser.
Upphandling av lärande utvärderare.
Löpande utvärdering under projektets
gång.
Aktivitet: Etablerat 3 kliniker för
validering inom hälso- och sjukvården
samt Där vi kommer att testa några av de
lösningar vi identifierar genom processen
att leta företag som svarat på våra behov.

2019-09-01 - 867 142
2022-12-31

Extern
kommunikation och
resultatspridning

Utvärdering och
lärande
Testyta

-

Kostnad

2019-09-01 - 693 714
2022-12-31

2019-09-01 - 260 143
2022-12-31
2019-10-01 - 693 714
2022-06-30

Aktivitet: Framtagande av modell för
tester, utveckling av prislistor och
hantering av tester, värdehemtagning.
Översyn av möjligheter att anställa
forskningssköterskor i koppling till
testerna. Test av delar av modellen vid
utvalda kliniker.
Behovsidentifiering

Kopplas mot delmål 6
Identifiera nyckelbehov som Hälso- och 2020-01-01 - 693 714
sjukvården behöver utveckla utifrån 2022-03-31
styrdokument,
organisationsövergripande och även på
verksamhetsnivå.
En nyttoanalys görs för att identifiera
områden med störst ekonomisk potential
för företagen.
Anordna workshops utifrån identifierade
behov och nyttoanalys, för att med de som
verktyg kunna sortera ut de
mest kritiska behoven och potentiella
lösningsområden. Deltagare i dessa
workshops
är
kliniker,
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-

och

Varje workshop resulterar i en rapport
som i slutet av projektet sammanställs i
en samlad rekommendation till
arbetssätt
för
att
stödja
behovsidentifieringsprocessen
inom
hälso- och sjukvården. Kopplar till delmål
1.
Dessa aktiviteter är beroende av tidigare 2020-08-01 - 433 572
aktiviteter i projektet som syftar till 2022-06-30
behovsidentifieringen.
Aktivitet: Ställa ut en monter på lämplig
mässa/mötesplats
nationellt
OCH
internationellt och visa vilka behov
Region Västerbotten har för att invertera
inköp och sälj. Lärandet ska vara att hitta
företag som vill lösa våra behov. Inte tala
om att vi vet exakt hur lösningen ska se ut.
Dessa företag bjuds in till vår pitchpanel i
Umeå som kommer hållas live eller via
Skype. Vi kommer tacka nej till företag
som inte svarar på de behov vi efterlyser
och jaga företag som faktiskt har
lösningar på de behoven vi väljer ut.
Använda
det
befintliga
innovationsstödsystemet i regionen för
att identifiera potentiella företag.
Användning av EEN nätverket för
europeisk spridning.
Aktivitet:
Under
mitten
av
projektperioden låta 20 lokala, 10
nationella och 10 internationella företag som vi genom mässorna träffat - ska få
pitcha sin lösning på behov som Regionen
identifierat för en panel som är relevant i
sammanhanget som har rollen inom
Region Västerbotten att göra förstudien
vilka lösningar det finns på det problemet
man väljer ut som case.
Aktivitet: Sprida lärandet i regionen och
nationellt på lämplig arena hur det var att
åka på mässa och ställa ut behov och inte
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-

Kostnad

lösningar. Och berätta hur företagen ser
på detta sätt att arbeta.
Skapa öppen struktur

Kopplas till delmål 3.
Identifiera strukturer som idag är interna 2020-01-01 - 693 714
styrprocesser som kan göras publika.
2022-08-31
3 områden som identifierats i
behovsidentifieringsfasen kommer att
struktureras för att göras publik. Denna
öppna struktur kommer att kunna ligga
till grund för ett nytt arbetssätt som på ett
tidigare stadium öppnar upp för input
från företag och andra aktörer.

Samverkansforum

Kopplas mot delmål 2.
Aktivitet: Göra en gemensam sak av att 2020-01-01 - 693 714
leta reda på företag så de får höra talas om 2022-09-01
att vi letar företag som kan svara på de
behov vi väljer ut som underlag, för att vi
vill att företag ska svara på dessa med
lösningar.
Aktivitet: Ordna 4 träffar under projektet
för alla aktörer i regionen som jobbar med
företag i olika faser inom detta område
och utbyta erfarenheter för bättre
samordning mellan initiativ och projekt i
regionen.
Aktivitet: 10 gemensamma aktiviteter
tillsammans med organisationer eller
projekt som verkar inom regionen med
företagsutveckling.

Säkerställa framtida
drift av Västerbotten
Health Innovation
Development Office

Kopplas mot delmål 5
Aktivitet: Skapa en levande hemsida i 2019-09-01 - 1 300 713
koppling till kommunikationsaktiviteten, 2022-08-31
med digitala stödfunktioner för
företag under hela projektperioden. Där
goda exempel och pionjärer ska lyftas
fram.
Aktivitet: Den fysiska platsen ska
etableras under hela projektperioden i
vår ansats att bygga minst 2 fysiska
platser i regionen och 4 platser
internationellt. Dessa platser ska ses som
platser som ska finnas kvar i Regionens
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nätverk efter projektavslut. Vi vet att
näringslivet har olika behov, men vissa
noder i världen kommer vi inte ifrån är
viktiga språngbrädor för kapital och
innovation för att vi ska hitta likasinnade
som ska vilja komma och hälsa på i vår
Region och så småningom etablera sig här
på något vis.
Förankring i regionen för framtida
finansiering. Utredning personella behov,
identifiering av möjliga fysiska platser
och utformning av dessa. Utveckla
arbetsmetod.
Internationell
samverkan

Kopplas till delmål 4
Aktivitet: Omvärldsbevakning av möjliga 2019-09-01 - 2 167 861
samverkansparter som passar Regionens 2022-08-31
profil inom hälso- och sjukvården. Detta
innefattar besök till identifierade
organisationer och regioner som är
potentiella samverkansparter. Detta
resulterar i en aktivitet som kopplar till
att utveckla samverkans/samarbetsavtal
innehållande fördelar för målgrupperna
och de även hos motparten. Dessa avtal
skrivs från Regionen med utvalda (minst
4) internationella hubbar och relevanta
regioner och enskilda organisationer.
Aktivitet: Företagsutbyten mellan utvalda
regioner/organisationer,
utbyte
av
personal för ökad kunskap
och bättre stöd för företagen och
stimulans till mer samverkan.
Aktivitet: Bjuda till Region Västerbotten
minst 2 SME-bolag som inte är svenska
men som är relevanta i sin profil för
Västerbottens behov och minst 2
storbolagsrepresententer för stora bolag
(över 250 anställda)
Aktivitet: 20 SMEs ska ha fått ett etablerat
samarbete och nätverk internationellt
genom resor till de hubbar vi bygger upp.
Minst 5 SMEs ska ha deltagit på mässor
relevanta för sin marknad.
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-

2022-09-01 - 173 428
2022-12-31

Reviderad budget
Kostnadsbudget
Kostnadsslag

Totalt

Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Investeringar,
materiel och lokaler
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa
faktiska
kostnader
Summa bidrag i
annat än pengar
Summa
totala
kostnader

3 830 329
1 295 783
359 129

Finansieringsbudget
Finansiär
Tillväxtverket
Umeå kommun
Region Västerbotten
2321000222
Total
offentlig
kontantfinansiering
Total
offentlig
finansiering

692 479
2 493 701
8 671 421
8 671 421
0
8 671 421

Totalt
4 335 711
700 000
2 332 816
7 368 527
7 368 527

Stöd
Finansiering
19.1.1
Regionala
tillväxtåtgärder
Regionalt projekt

Region Västerbotten
Västra Norrlandsgatan 13, 901 09 Umeå

Totalt
1 302 894

Tel: + 46 (0)90-16 57 00
Fax: +46 (0)90-77 05 91

Kostnad

regionen@regionvasterbotten.se

Datum
2022-07-06

ÄrendeID
Nyps 20202179

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Riikka Engman.
Vid frågor kontakta:
Riikka Engman
Telefon: 070-857 57 12
E-post: riikka.engman@regionvasterbotten.se
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