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Ansökan om medel till projekt inom barncancersatsningen  
i Sydöstra sjukvårdsregionen 
För fortsatt utveckling av barncancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen erbjuder RCC 
Sydöst regionerna att ansöka om stimulansmedel för specifika projekt inom 
barncancerverksamheten.  

Projekten kan vara mindre förbättringsprojekt eller mer omfattande projekt. 

Ansökan ska vara kortfattad och förutom försättsblad innehålla följande: 
• Mål med projektet 
• Syfte och bakgrund till planerat projekt 
• Redogörelse för vilka aktiviteter som ska genomföras 
• Tidsplan 
• Vilka effekter vill projektet uppnå för patienter/ närstående och för medarbetare/ 

verksamheter 
• Vilka verksamheter berörs eller påverkas av projektet 
• Om kostnader kommer uppstå, beskriv dessa 
• Uppföljning, hur effekten av projektet ska mätas 

 
Projektansökningarna kommer att behandlas av en styrgrupp bestående av Lisa Törnudd, Britt-
Marie Holmqvist, Karin Tibblin och Srinivas Uppugunduri. Hör gärna av dig med frågor till 
någon av oss i styrgruppen. 
 

Ansökan ska skrivas under av sökande och av närmaste chef. Skicka in er ansökan till Monica 
Arvidsson på RCC, Monica.E.Arvidsson@regionostergotland.se 

 

Med vänlig hälsning 

 
Srinivas Uppugunduri 

Verksamhetschef RCC Sydöst 

 

Lisa Törnudd 
MLA Barnonkologi Linköping 

Tel: 010 103 1336 
Mail: lisa.tornudd@ 
regionostergotland.se 

Britt-Marie Holmqvist 
Processledare barncancer 

Tel: 070 213 6047  
Mail: britt-marie.holmqvist@ 
regionostergotland.se 

Karin Tibblin 
VEC Barnonkologi Linköping 

Tel: 010 103 4787 
Mail: karin.tibblin@ 
regionostergotland.se 
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Försättsblad till ansökan om medel till projekt inom 
barncancersatsningen i Sydöstra sjukvårdsregionen 

1. Uppgifter om sökanden 
 

Namn 

 

Profession/roll 

Avdelning, sjukhus 

 

Telefon epost 

2. Kostnader 
Gör en grov uppskattning av totalkostnader, kan till exempel inkludera resor, material, utbildningsinsatser, 
lokalhyra, arbetstid. 

a. Lokalt eller sjukvårdsregionalt projekt 
□ Lokala delprojekt innebär att det som görs sannolikt bara påverkar den egna regionens 

patienter.  

□ ≤ 25 000 kr 
□ 25 000 – 100 000 kr 

□ 100 000 – 200 000 kr 

□ Sjukvårdsregionala delprojekt innebär att förbättringsarbetet kommer patienter i hela 

sjukvårdsregionen tillgodo.  

 

 

  

Datum      

…………………………..........   ……............................................... 
underskrift sökande     underskrift ansvarig chef 

Kostnadsbeskrivning Kostnader (avrundade till 
närmaste 1000 kr) 

  

  

  

Uppskattad preliminär totalkostnad 
(avrundat till närmaste 1000 kr) 

 


	Ansökan ska vara kortfattad och förutom försättsblad innehålla följande:

