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Beviljade utvecklingsmedel för jämlik hälso- och 

sjukvård och tandvård 2021  

 

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyste 2 000 000 kr med avsikten att stärka genomförda eller 

planerade initiativ kopplade till mer jämlik hälso- och vård och tandvård 2021.  

Vid ansökningstidens slut hade 44 ansökningar inkommit med en stor bredd gällande målgrupp, 

vårdnivå och typ av insats. Av dessa 44 ansökningar beviljas 15 verksamheter utvecklingsmedel. 

I bedömningsprocessen har varje ansökan bedömts utifrån utlysningens inringade fokusområden. 

Kunskapscentrum för jämlik vård har eftersträvat en bred fördelning av målgrupper, insatser och 

verksamheter samt geografisk spridning i Västra Götalandsregionen. Det har varit särskilt viktigt att 

ansökan har haft ett tydligt jämlikhetsperspektiv. 

Kunskapscentrum för jämlik vård imponeras av kunskapen och engagemanget som finns för att göra 

vården mer inkluderande och jämlik i hela Västra Götaland. De inkomna ansökningarna visar att 

pandemin inte har bromsat utvecklingsviljan hos medarbetare och chefer – utan visar på motsatsen.  

Följande verksamheter beviljades utvecklingsmedel: 

Verksamhet Insats Beviljat belopp 

Ambulanssjukvården 
Södra Älvsborgs Sjukhus 

Portabla skrivare till ambulanserna för att kunna 

skriva ut muntlig information som stöd direkt till 

patienten. 

80 000 kr 

Avdelning 10 
Psykiatriska kliniken 
Kungälvs Sjukhus 

Könsspecifik öppenvård i grupp för kvinnor med 

substansmissbruk med fokus på våld och 

utsatthet. 

150 000 kr 

Barnmedicin 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Översättningar av webb och 

informationsmaterial. 
150 000 kr 

Folkhälsoenheten 
Psykiatrikliniken 
Angereds närsjukhus  

Digitala samtalsgrupper för att normalisera 

psykisk ohälsa och sjukdom. 
25 000 kr 

Gynekologienheten Östra 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Inköp av språkhjälpmedlet Worldish 

(Helenplattor) 
75 000 kr 

Lugn-Allergi-CF-mottagningen 
Barnmedicin 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Virtuell CF-klinik för barn. 400 000 kr 

 

Mobila hälsoteamet 
Bräcke diakoni  

Hälsoskolor för nyanlända flyktingar och 

kvotflyktingar. 
170 000 kr 
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Neurologopedi 
Neurologimottagning 
Angereds Närsjukhus 

Översättning av bedömningsmaterial för annat 

förstaspråk än svenska. 
25 000 kr 

Närhälsan Floda Vårdcentral Intern utbildning för att höja kunskapen och 

förbättra omhändertagande av patienter med 

hypertoni. 

75 000 kr 

Psykiatri psykos  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Hälsopedagoger i öppenvården och kartläggning 

av patienters tillgång till mobiltelefon och 

BankID för att kunna använda digitala 

vårdtjänster och behandlingar 

200 000 kr 

Skepplanda Läkarhus  Sociala och fysiska aktiviteter genom 

träningsgrupper för äldre 
50 000 kr 

Verksamhet Hud- och 

könssjukvård 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Hbtqi-utbildningar för medarbetare och 

översättningar av patientinformation 
100 000 kr 

Verksamhet Kirurgi Östra 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Utbildning och träning med fokus på jämlik 

kommunikation i akuta situationer vid 

Simulatorcentrum 

200 000 kr 

Vuxenpsykiatrisk mottagning 

OCD i Lerum 

Södra Älvsborgs Sjukhus  

Utveckla befintligt digitalt behandlingsmaterial 

så det blir mer lättillgängligt och pedagogiskt. 

100 000 kr 

Vård i Rävlanda 
Sätila AB 

Fortsatt arbete med psykosociala team, fokus 

sköra äldre, unga och våld i nära relationer. 
200 000 kr 

 


