
PROJEKTKRITERIER MUSIKHJÄLPEN 2020
Musikhjälpen ska bidra till att förbättra allas rätt till vård. En god hälsa är inte bara en 
grundläggande mänsklig rättighet, det är också en förutsättning för människor att nå 
sin fulla potential, bidra till ett samhälles utveckling och att minska fattigdom. 

Samtidigt som stora framsteg har gjorts för allas rätt till vård de senaste åren saknar 
fortfarande mer än halva jordens befolkning tillgång till kvalitativ sjukvård. Människor 
dör varje dag av sjukdomar som är lätta att förebygga och behandla, 930 miljoner 
människor spenderar minst 10 procent av hushållets inkomst på hälso- och sjukvård 
och 100 miljoner människor drivs varje år in i fattigdom som följd av hälso- och 
sjukvårdskostnader. Därtill har coronapandemin och införda restriktioner än mer 
försvårat tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård för många, ökat 
människors sårbarhet, sjuklighet och dödlighet världen över.

Kvalitativ och tillgänglig primärvård är grunden för allmän hälso- och sjukvård för alla 
men stora insatser behövs för att uppnå de globala målen samt rädda liv och lindra 
nöd. Därför arbetar Musikhjälpen 2020 för att ingen människa ska lämnas utan vård.



FOKUS FÖR VERKSAMHET SOM FÅR STÖD FRÅN MH20
Projekten skall utgå från en respons som säkrar behov, rättigheter och värdighet hos 
människor. Fokus ska vara på att öka likvärdig tillgång och tillträde till kvalitativ och 
hälsofrämjande primärvård för alla - där det behövs som mest. 

Fokus för verksamheten skall vara på att stärka befintliga lokala strukturer, 
tillhandahållande av hälsofrämjande vård och rehabilitering för alla samt att säkerställa 
att hälsosystemen är resilienta samt kan möta människors behov till en kostnad som 
inte driver dem in i fattigdom. Vidare skall verksamheten verka genom lokala aktörer 
och strukturer. Verksamheten kan också inkludera nytänkande komponenter för att än 
mer tillgängliggöra, effektivisera och stärka vården.

Projektansökningar för verksamhet i humanitära kontexter prioriteras, och det går även 
bra att söka för rena humanitära responser.

FÖR ATT HANDLÄGGAS MÅSTE ORGANISATIONER STYRKA ATT
o Det tematiska fokuset för MH20 inkluderas i organisationens (såväl sökande som

implementerande organisation) ordinarie verksamhet sedan tidigare;
o Projektverksamheten fokuserar på de mest utsatta - där det behövs som mest -och

ha en tydlig underbyggd behovsanalys;
o Samarbetet mellan sökande och implementerande organisation är redan

pågående och påvisat goda resultat;
o Rutiner för hur sökande samt implementerande organisation hanterar konfidentiell

och känslig information som kan förekomma i verksamheten finns;
o Verksamheten arbetar för att inkludera särskilt sårbara grupper i samhället,

exempelvis människor som lever med funktionsnedsättning;
o Verksamheten tagit i beaktande och analyserat coronapandemins eventuella

inverkan och konsekvenser på verksamhetens möjlighet att genomföras.

FÖLJANDE KAN INTE FÅ STÖD FRÅN MH20
o Verksamhet och kostnader i Sverige och/eller för personal i Sverige. Inkluderar

även fältresor för personal baserad i Sverige;
o Organisationer (sökande och genomförande) som inte tidigare arbetat inom det

tematiska området;
o Projekt där Radiohjälpen är ensam finansiär. Radiohjälpen uppmuntrar

egenfinansiering och/eller ansökan för verksamhet som inkluderar andra givare;
o Projekt där verksamheten inte funnits på plats sedan tidigare;
o Projekt där en plan för fortsatt verksamhet/överlämning inte finns;
o Verksamhet som i huvudsak syftar till att förse sjukvård med utrustning eller större

konstruktioner prioriteras ej.



KONCEPTPAPPER OCH ANSÖKAN 
Sedan 2020 sker ansökan till Radiohjälpen i två steg, först ett konceptpapper och 
sedan en fullständig ansökan för de partnerorganisationer som fått sitt konceptpapper 
godkänt av Radiohjälpen. Konceptpapper och ansökningar sker på Radiohjälpens 
blanketter och sänds från och med 2020 in genom ett digitalt insatshanteringssystem. 

Samtliga partnerorganisationer får information om hur ansökan sker. från 
Radiohjälpen. Dokument kan således inte överlämnas på Radiohjälpens kansli och inte 
heller via post eller e-post. 

ÖVRIG INFORMATION
För att kunna ansöka om medel måste den sökande organisationen vara en godkänd 
partnerorganisation till Radiohjälpen. Konceptpapper och projektansökningar från 
organisationer utan giltigt partnerskap med Radiohjälpen handläggs ej. Ansökningar 
från organisationer som vid ansöknings- och beslutstillfället har utestående 
förpliktelser gentemot Radiohjälpen handläggs ej. 

Radiohjälpens generella projektkriterier finns på Radiohjälpens webbplats och skall 
vägleda ansökningsförfarandet. Instruktionen till ansökan 2020 som sänts till samtliga 
partnerorganisationer skall även den vägleda sökande organisation vid ansökan. 

DATUM
Konceptpapper: 4 december 2020 
Ansökan: 26 februari 2021
Beslut ansökan: maj 2021
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