Region Västerbotten
och Umeå universitets
Partnerskapsdag
7 december 2021
		

Plats		

Norrlands universitetssjukhus, Bergasalen, plan 0, ingång södra entrén

Anmälan

Görs på den här länken senast kl. 12.00 den 1 december!

		

Välj vilken workshop du vill delta i och meddela eventuella matallergier

Program

Finner du på nästa sida

		

Program

12.15 - 13.00

Lunch i Bergasalen

13.00 - 13.15
		
		

Inledning
Tommy Svensson och Anna Pettersson, Region Västerbotten
Hans Adolfsson och Dieter Müller, Umeå universitet

13.15 - 13.45
		
		

Presentation av våra organisationer
Tommy Svensson, Region Västerbotten
Hans Adolfsson, Umeå universitet

13.45 - 13.50

Musikinslag

13.50 - 14.30
		
		

Finansiering
Övergripane information EU:s kommande programperiod
Marta Bahta och Nils Sandberg, Region Västerbotten

		
		

Erfarenheter från arbete med Horizonprojekt
Göran Larsson, Region Västerbotten

14.30 - 14.45

Paus med kaffe och kaka

14.45 - 15.45
		
		
		

Utmaningar och möjligheter i Västerbotten
Fördjupande workshops (läs mer på följande sidor)
1. Hur kan den gröna omställningen stärka Västerbottens hållbara utveckling
Marta Bahta och Niklas Gandal, Region Västerbotten

		
		

2. Hur du lyckas med samverkansprojekt & nyttogörande
Support Office for Life Science and Health, Umeå universitet

		
		
		

3. Hållbar mobilitet och resande på landsbygden
- hur ger samhället de bästa förutsättningarna, på riktigt?
Bianca Byring, Region Västerbotten

		
		

4. Plattformar för innovation och utveckling inom livsmedelsnäringen
Lena Friborg, Region Västerbotten

		
		

5. Hur stärker vi nyttjande av AI i Västerbottens näringsliv och organisationer
Thomas Kvist, Region Västerbotten

		
		

6. Olika sätt att använda digitala verktyg i vård
Helena Fordell, Umeå universitet

15.45 - 16.00
		
		

Sammanfattning och avslutning
Tommy Svensson och Anna Pettersson, Region Västerbotten
Hans Adolfsson och Dieter Müller, Umeå universitet

		

Musikinslag

1. Hur kan den gröna omställningen stärka Västerbottens hållbara utveckling
Hela EU och Sverige ska kraftsamlat för att påskynda omställningen där det finns ett stort intresse för
Västerbotten som har stor potential att vara en av ledarna i och med våra naturresurser, stora investeringar,
hållbara energi, hållbart byggande med mera.
Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att
vi tar oss ur coronapandemin och stärka våra långsiktiga investeringar. Investeringar i klimatneutrala och
giftfria cirkulära lösningar i hela landet minskar koldioxidutsläpp, lägger grunden för nya jobb och stärker vår
konkurrenskraft.
Vi ser ett skifte från att fokusera på tillväxt till att prata hållbar utveckling – hur kommer detta att påverka
Västerbotten; Vad ser vi som utmaningar/risker? Vilka är våra möjligheter? Hur kan vi samverka tillsammans för
att ta vara på möjligheterna (vilka behov har universitetet/regionen)? Vad behöver vi för kunskapsunderlag?
Workshopledare: Marta Batha och Niklas Gandal
2. Hur du lyckas med samverkansprojekt & nyttogörande
Ökade kostnader och bristande resurser inom vården leder till mindre tillgängliga medel för utveckling och
innovation. Därför blir det allt viktigare att framgångsrikt kunna söka externfinansiering. Få ansökningar till
Horizon-utlysningar, lågt deltagande i internationella samverkansprojekt och låg success rate vid ansökningar
till europeiska forskningsfonder är en trend som vi gemensamt kan vända genom lyckade samverkansprojekt &
nyttogörande av innovativa ideér.
Under 1 timme får du information om hur du framgångsrikt kan utveckla en idé genom samverkansprojekt och
säkra ett hållbart nyttogörande. Oavsett om du har en egen idé eller blir tillfrågad att bidra till utveckling är det
här nyttigt vetande.
Det kommer också att finnas tid för diskussion och att boka tid för vidare coaching. Välkomna.
Workshopledare: SOLH projektet som består av Innovationskontoret vid Umeå universitet, Region
Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universite, Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH
3. Hållbar mobilitet och resande på landsbygden - hur ger samhället de bästa förutsättningarna, på riktigt?
Flera olika lösningar utvecklas och testas oftast utan att få luft under vingarna, för att möjliggöra hållbar
mobilitet och minskat bilberoende på Sveriges landsbygder och mellan stad och land. Dessa lösningar bygger
oftast på att samnyttja resurser och nyttja digitala plattformar för optimering (samåkning och anropstyrd trafik)
och på att minska kostnaderna för att erbjuda transporter och mobilitet på annat sätt (automatisering och
anropstyrd trafik). Ofta bygger dessa lösningar på frivilliga insatser från invånare och föreningsliv, vilket både
kan försämra kontinuiteten och ifrågasättas ur rättviseperspektiv. Ofta framförs en ganska enkel förklaring
till misslyckanden: för litet resandeunderlag/intresse/konkurrens från bil/brist på data. Men kan vi nöja oss
med de förklaringarna? Vilka är de viktigaste förklaringarna till att det stora antalet EU- och andra projekts
arbete ännu inte löst problemet i nämnvärd grad? Kan vi börja på en mer grundläggande nivå av problemoch behovsanalys? Vad är det som i grunden karaktäriserar det samlade resande- och mobilitetsbehovet
och förutsättningarna för detta på landsbygder och mellan stad och land? Om vi för en stund bortser från
nuvarande och framtida teknik och ringar in behov, problem och möjligheter, vad kan vi då se för öppningar?
Workshopledare: Bianca Byring

4. Plattformar för innovation och utveckling inom livsmedelsnäringen
Nu finns en beslutad livsmedelsstrategi med 14 olika och ganska specifika insatsområden. I arbetet med
att ta fram strategin har det tydligt framkommit att livsmedelssektorn saknar en eller flera plattformar för
utveckling av branschen i allt från primärproduktion, förädling, affärsutveckling, klimatanpassning, nya
konsumtionsmönster, distribution och mycket, mycket mer. Region Västerbotten är den av samarbetsparterna
(LRF, RV, Lst) som har tagit på sig att ta ett övergripande ansvar för att följa upp målen och vara med och bidra
med insatser.
Är analysen och insatsförslag i livsmedelsstrategin rätt? Vad är på gång och vilka initiativ saknas?
Workshopledare: Lena Friborg
5. Hur stärker vi nyttjande av AI i Västerbottens näringsliv och organisationer
Upptaget av Artificiell Intelligens i näringslivet går långsamt för de flesta företag och även inom offentlig sektor
kan man se samma tendens. Det tycks som att de som kan verksamheten och vet vilka problem/utmaningar
som finns i företaget/organisationen och de som kan förmåga och begränsningar hos olika AI-tekniker sällan
möts och hittar användningsfall där AI passar in och är en del eller hela lösningen på ett behov i verksamheten/
organisationen.
Utifrån ovanstående vill vi vid workshopen belysa frågeställningar som ”Hur ska man arbeta operativt för att
hitta relevanta AI-relaterade business cases i länets näringsliv och i länets organisationer?” samt ”Hur kan AI
inkluderas i/påverka affärsmodeller och strategier för att skapa maximal affärsnytta? Vilka delstrategier berörs
och hur ser tidsaxeln ut?. Genererar införandet av AI ett behov av en datastrategi?”
Workshopledare: Thomas Kvist
6. Olika sätt att använda digitala verktyg i vård
Kan smarta glasögon och mixed reality som metod för strokerehabilitering skapa förutsättningar för en mer
jämlik vård då inte avstånd till sjukvårdsinrättning blir ett hinder? Vad ser vi för möjligheter och utmaningar i
denna utveckling? Hur kan vi samarbeta för att utveckla liknande arbetssätt inom vården? Hur säkerställer vi att
resultat av detta arbetssätt är lika bra eller bättre än traditionell behandling?
Finns legala aspekter som måste beforskas?
Workshopledare: Helena Fordell disputerad specialist i neurologi forskar om stroke med särskild inriktning
mot neglekt och Virtual reality

