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Beviljade utvecklingsmedel för jämlik hälso- och 

sjukvård och tandvård 2022  

 

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 2022.  

Vid ansökningstidens slut hade 60 ansökningar inkommit med en stor bredd gällande målgrupp, 

vårdnivå och typ av insats. Av dessa 60 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 Götaland. Det har varit särskilt viktigt att ansökan 

har haft ett tydligt jämlikhetsperspektiv. 

Kunskapscentrum för jämlik vård imponeras återigen av kunskapen och engagemanget som finns för 

att göra vården mer inkluderande och jämlik. Följande verksamheter beviljades utvecklingsmedel: 

 

Verksamhet Insats Beviljat belopp 

Bild- och funktionsmedicin 

Skaraborgs sjukhus 

Införa tekniskt kommunikationsstöd för patienter 
med kognitiva svårigheter och/eller som inte har 
svenska som förstaspråk.  

60 000 kr 

Folkhälsoenheten  

Sjukhusen i Väster 

Utåtriktade insatser för att genomföra samtal i 
grupp om psykisk ohälsa med anledning av kriget i 
Ukraina.  

70 000 kr 

Hälsoodontologiska enheten 

Folktandvården 

Insatser för samverkan mellan hälsopromotörer och 

kulturtolkar för att nå fler barnfamiljer i Göteborg. 

175 000 kr 

Hörselverksamheten 

Habilitering & Hälsa 

Uppsökande insatser för screening av 

hörselnedsättningar hos äldre som bor på särskilt 

boende eller har hemsjukvård. 

100 000 kr 

Infektionsenheten  

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Utbildning för medarbetare i samtalsmetodik för att 

förbättra bemötande och kommunikation. 

75 000 kr 

Kirurgi Östra  

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 

Digitalisera och översätta patientinformation inför 
överviktsoperationer.  

150 000 kr 

Mini-Maria Göteborg 

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 

Utveckla en digital beroendemottagning för unga 

18–21 år. 

100 000 kr 
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Närhälsan Kongahälla 

Vårdcentral 

Utveckla arbetssätt för tvärprofessionellt team 
kring patienter med komplex problematik 
(kombinationer av medicinska, psykologiska och 
sociala svårigheter).  
 

175 000 kr 

Närhälsan Uddevalla 

Rehabmottagning 

Utåtriktade insatser för att nå KOL- och postcovid-

patienter som inte söker sig till rehab. 

125 000 kr 

Operation 3 Mölndal 

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 

Förbättra information och bemötandet till familjer 

inför att barn ska sövas för tandbehandling. 

300 000 kr 

Sprututbytesmottagningen 

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 

Utbildning för medarbetare i motiverande samtal 

för att främja patienternas förtroende till hälso- och 

sjukvården. 

50 000 kr 

Utvecklingsstaben 

Sjukhusen i Väster 

Inrätta ett forum för etik, mänskliga rättigheter och 

personcentrerat arbetssätt. Forumet ska erbjuda 

etikskola och introduktionsutbildning om 

mänskliga rättigheter och jämlik hälsa för alla 

medarbetare. 

200 000 kr 

Verksamhet Beroende 

Substitution  

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 

Starta uppsökande verksamhet för personer i 

hemlöshet för att nå ut med LARO-behandling, 

samverkan med Göteborgs stads akutboenden. 

200 000 kr 

Vulvamottagningen  

Sjukhusen i Väster 

Förbättra omhändertagande på 

barnmorskemottagningar i Västra 

Götalandsregionen, av patienter som utsatts för 

kvinnlig könsstympning, bland annat genom 

kartläggning av remisser och utbildning av 

medarbetare. 

100 000 kr 

Ögonsjukvård  

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset 

Inköp av kösystem för personer med synskada, 

personalutbildning om hur det är att leva med 

synskada samt måla om väntrum för att öka 

tillgängligheten. 

120 000 kr 

 


