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Ansökan om utvecklingsmedel för jämlik hälso- och 

sjukvård och tandvård 2021 

 

Kunskapscentrum för jämlik vård utlyser 2 000 000 kr med avsikten att stärka initiativ kopplade  

till utvecklingen av en mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.  

 

Vem kan ansöka och hur mycket? 

Alla regionfinansierade hälso- och sjukvårds- eller tandvårdsverksamheter i Västra 

Götalandsregionens kan ansöka om en vald beloppsnivå. Totalt utlyses 2 000 000 kr. 

 

Beloppsnivå 1: 50 000 – 100 000 kr 

Beloppsnivå 2: 100 000 – 400 000 kr  

 

Det går att ansöka om medel för att finansiera insatser som har skett eller ska ske under hela 2021. 

Ansökan görs av ansvarig chef, verksamhetsutvecklare eller utsedd medarbetare. 

 

Ansökan sker på denna blankett och sänds in via Kunskapscentrum för jämlik vårds mailadress: 

kjv@vgregion.se senast 23 november 2021. 

 

Mer information inför ansökan finns i utlysningen på www.vgregion.se/jamlikvard  

 

Genomförda insatser redovisas under våren 2022. Information om redovisning skickas ut av 

Kunskapscentrum för jämlik vård. 

 

Ansvarig handläggare och kontaktperson för frågor 

Sofia Nilsson,  

Regionutvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård 

Enhet Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Koncernkontoret 

sofia.ec.nilsson@vgregion.se 

 

 
Datum för ansökan 

 

Vilken beloppsnivå och summa ansöker er verksamhet om 

 

Verksamhetens namn 

 

Uppgiftslämnarens namn och profession 

  
Uppgiftslämnarens avdelning/enhet 

  

 

Uppgiftslämnarens e-postadress 

  

Fakturauppgifter (ange fakturaadress med i-nummer 

eller ansvarsnummer samt beställarid) 

 

 

Uppgiftslämnarens telefonnummer 

 

  

mailto:kjv@vgregion.se
http://www.vgregion.se/jamlikvard
mailto:sofia.ec.nilsson@vgregion.se


    2021-10-07 

 
  

  

 

 

 

Beskriv här vilka insatser er verksamhet har genomfört eller avser att genomföra för mer 

jämlik hälso- och sjukvård och tandvård 2021. Beskriv varför insatsen görs, vilken/vilka 

målgrupper satsningen riktar sig till och vad är målet med insatsen är. Mer information 

om vad ni kan använda medlen till finns i utlysningen på www.vgregion.se/jamlikvard  
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