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Prosjektstøtte fra Akuttnettverket 2021 

Har du en ide du vil utvikle? 

 

 

 

Akuttnettverket lyser igjen ut midler til fagutviklingsprosjekter i alle helseforetak som deltar i 

nettverket. Det kan søkes om støtte til ulike former for kvalitets- og fagutviklingsprosjekter innen 

Akuttnettverkets fagområder.  

 

Eksempler på prosjekter som vil kunne få støtte:  

• Utvikling av en ny eller forbedret pasientbehandling 

• Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av kvalitetsforbedringssirkelen (Demings sirkel)  

• Utvikling av undervisningsopplegg 

• Kunnskapsoppsummeringer 

• Utvikling av instrumenter og metoder for måling av praksis 

 

Prosjekter som gir ny kunnskap som kan overføres i nettverket prioriteres.  

Prosjektmidler vil bli fordelt med tanke på å oppnå spredning geografisk, og mellom de ulike 

undergruppene av nettverket.  

Prosjekter som får støtte må presenteres på en av akuttnettverkets samlinger og materiell som 

utvikles må deles fritt med nettverket. 

 

Prosjektstøtten er begrenset oppad til 150.000 kr. per prosjekt. 

Det skal rapporteres på tildelingen til leder av Akuttnettverket.  For tildeling i 2021 er 

rapporteringsfristen 1. februar 2022. 

 

Spørsmål? Kontakt leder av Akuttnettverket Johan Siqveland på epost josi@ahus.no eller  

telefon 922 90 143. 

 

Søknadsfrist: torsdag 20. mai 2021.  

De som får støtte vil få vite dette ca. 1. juli. 

  

mailto:josi@ahus.no


 

2 

 

 

Søknadsskjema 
Prosjektmidler fra Akuttnettverket 2021 

Informasjon: 
Søknadsfrist: 20. mai 2021. 
Søkere som har fått støtte tidligere, og som trenger nye midler for å sikre videreføring og/eller 
innføring av gjennomførte prosjekter, kan også søke. 
Prosjekter som får støtte må presenteres på en av Akuttnettverkets samlinger og materiell som 
utvikles må deles fritt med nettverket. 
Prosjektstøtten er begrenset oppad til 150.000 kr. per prosjekt. 
Det skal rapporteres på tildelingen til leder av Akuttnettverket.  Rapporteringsfrist for tildelingen i 
2021 er 1. februar 2021. 

 

Søknad om prosjektmidler fra Akuttnettverket (maks fem sider) 

1. Tittel på tiltaket  

Med kort beskrivelse (250 ord)  

 

2. Navn på søker 

Angi lederforankring og navn på ansvarlig virksomhet/enhet 

 

3. Samarbeidspartner 

Deltagere fra sykehuset eller brukere? 

 

4. Prosjektansvarlig / kontaktperson 

 Navn 

 Virksomhet  

 Adresse  

 Telefon 

 E-post 

 

5. Navn på ansvarlig leder som har godkjent 

 

6. Prosjektbeskrivelse 

 Plan for organisering og gjennomføring 

 Mål/hensikt (målgruppe) 

 Er det undersøkt om andre har gjort noe tilsvarende? 

 Forventet nytteverdi 

 Plan for implementering (bruk av funn) 

 Beskriv overføringsverdi 

 

7. Prosjektets totale budsjett (spesifiser) 

- Inkl. egenfinansiering og evt. fra andre 

Søknadssum: 


