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VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 

2018-03-27 

Diarienummer 

LDR 8145 

Beslut Innovationsfonden 2018, del 2 

Ansökningsnr Projekt titel Beslutat BELOPP/kr 

FORTSÄTTNINGS- 

ANSÖKNINGAR  

2018 

 

 

20180028 Digital behandlingsöversikt 

250 000 

20180095 Preventivmedelsinformation genom 
applikation (app) i smartphone 

200 000 

20180232 Avancerad iordningsställandemodul för 
säkrare läkemedelshantering inom 
barnsjukvården 347 000 

20180241 Fortsatt utveckling av IT-systemstöd för att 
öka tillgängligheten gällande Sös nya 
måltidskoncept 

200 000 

20180246 APPEN-APP som stöd vid adjuvant eller 
palliativ ENdokrin behandling av bröstcancer 

200 000 

20180252 Hospital At Home 

300 000 
NYA  

ANSÖKNINGAR  

2018 

 

 
20180056 Klinisk utvärdering av tolkning av 

slätröntgenbilder med hjälp av artificiell 
intelligens (deep learning) 

401 000 

20180065 PROMIS - en ny modell för att mäta hälso- 
och sjukvård 

200 000 

20180075 Tolken i appen 

125 000 

20180082 Utveckling av ledare för mikrovågsbehandling 
av muskelknutor i livmodern guidat med 
vaginalt ultraljud 

260 000 
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20180094 ”Övergångs rum”- en ny modell för 
anhörigstöd baserat på användning av 
teatertekniker som verktyg. 

154 000 

20180143 Roboten Pepper som stöd för barn, föräldrar 
och vårdpersonal vid medicinska procedurer 

300 000 

20180147 Masskadescenarioträning i Virtual Reality 

300 000 

20180171 Digital applikation för patientmedverkan i 
smärthandläggning och framtida 
stordataanalys för beslutsstöd (Patient 
medverkan i digital smärthandläggning) 

300 000 

20180175 Implementering av ett screeningprogram med 
två nya borstmetoder för detektion av HPV 
respektive cellförändringar i syfte att 
förhindra uppkomst och tidigt diagnosticera 
oral cancer. 80 000 

20180177 Röstterapi-appen; Utveckling av en 
träningsapp som hjälper patienter med 
funktionella och funktionellt organiska 
röststörningar att utföra röstövningar 
hemmavid i samband med röstterapi hos 
logoped 250 000 

20180179 Förutsättningar att skapa ett 3D 
visualiseringscentrum inom SLL-en förstudie. 

100 000 

20180180 Digitalisering av träningstavla med 
målsättning och återkoppling på daglig fysisk 
träning, för patienter som vårdas på sjukhus 

75 000 

20180183 Videobesök i primärvården – systematisk 
utveckling, införande, utvärdering och 
spridning 260 000 

20180185 Blockkedja för säker hantering och delning av 
hälsodata 

550 000 
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20180196 MIN KOD är ett projekt som syftar till att 
förbättra livet för tonåringar/unga vuxna med 
cancer genom att förstå hur vi kan förbättra 
deras självupplevda utfall och förmåga till 
ökad compliance. 250 000 

20180213 Identifiera uveala melanom med artificiella 
nätverk 

272 000 

20180224 Min Ortopedoperation - digitalisering av 
inskrivning och förberedelser inför ny 
höft/knä/axel/led 

200 000 

20180228 Nätverk Parkinson- en modell för 
nätverkssjukvården – en förstudie 

200 000 

20180240 SmartHeart – Smartphone 
fotoplethysmogram realtidsinsamling och 
analys för att utesluta ischemisk hjärtsjukdom 

250 000 

20180244 Design, implementering och utvärdering av 
stöd med artificiell intelligens vid digital 
triagering inom primärvården 

100 000 

20180253 Cognition Balance Sensory (Co-BaS-e) en 
innovativ testbädd* för utveckling av ny 
teknik och nya procedurer vid diagnostisering 
och behandling av tidig demenssjukdom. 

100 000 

20180255 Utvärdera hur Hololens (Microsoft) 
”augmented reality” teknik kan användas som 
stöd för undersökningar, analys och 
diagnostik av patologiska preparat 

350 000 

20180265 Tyresömodellen, ett tvärproffessionellt 
omhändertagande för patienter med 
hypertoni 100 000 

 SUMMA 
   6 674 000 


