Tema Hälsoinnovation
Ett forskningstema inom Forskning för innovation
– det övergripande strategiska forskningsprogrammet
vid Högskolan i Halmstad, med stöd av KK-stiftelsen
Bakgrund och motivering
Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling
och för människors välbefinnande. Hälsa påverkas av allt från individens egna val
och levnadsvanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska
rättigheter i samhället. Olika bestämningsfaktorer, som biologiska faktorer,
relationer, levnadsvanor och samhällsfaktorer påverkar människors hälsa. Följande
områden är nationellt identifierade som angelägna:
•
•
•

Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa
Livsstilssjukdomar
Den åldrande befolkningens hälsobehov

Temats syfte och långsiktiga mål
Tema hälsoinnovation syftar till att utveckla och påverka människors möjlighet att
bibehålla och främja sin hälsa liksom att förebygga ohälsa. Hälsoinnovationer
utvecklas i mötet mellan olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter, såväl inom
lärosätets forskning och utbildning som i samverkan med näringsliv och offentlig
sektor. Hälsoinnovationer som utvecklas ska utgå från de personer som ska använda
innovationen, det vill säga slutanvändaren.

Programchef
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och
livsstil, vid Akademin för hälsa och välfärd

Mål på medellång sikt (fem år)
Tema hälsoinnovations långsiktiga mål inom tre områden – forskning, utbildning
och samverkan – bärs av personer som i dag och i framtiden är djupt involverade i
respektive verksamhet och bidrar till att skapa kompletta akademiska miljöer.
Följande mål är formulerade på medellång sikt:
• Nationellt och internationellt stark och erkänd forskning om och för
hälsoinnovation som skapar mervärden som till exempel ökad tillgänglighet och
högre kvalitet i samarbetet mellan vårdtagare och vårdgivare.
• Programöverskridande utbildning som rustar studenter med kunskaper och
färdigheter om hälsoinnovativa lösningar som möter samhällsbehov och
hälsoutmaningar med kreativitet och hållbarhet.
• Mötesplatser, så kallade innovationsverkstäder, med samverkan mellan lärosäte,
näringsliv och offentlig sektor, som är en drivkraft till utveckling för studenter,
forskare, företagare, vård- och omsorgsgivare samt slutanvändare.

Viktigaste resultat hittills



•
•
•

Två EU ansökningar har beviljats under 2015 för att utveckla HIcube - att
utveckla kompetens och tillväxt i regionen. Samfinansiering med
Regionhalland och de sex halländska kommunerna, totalt cirka 48 miljoner
2015-2018
Utveckling av utbildningsinsatser för att stärka hälsoinnovation och
entreprenörskap kommersialisering/nyttiggörande för studenter på
grundutbildning
avancerad nivå och
forskarutbildning

•

Samarbete med Halmstad School of Innovation för att utveckla
hälsoinnovativa projekt som utgår från verksamhetsnära behov.

•

Halmstad Health Innovation Summer School - en veckas internationell
sommarkurs i hälsoinnovation årligen



Ett lärosätesövergripande (HH/Kommun) Coreprojekt som syftar till att
identifiera och utveckla tvärvetenskapliga forskningsprojekt på lärosätet inom
hälsoinnovationsområdet, med fokus på Aging and Self-management.

Ledningsgruppen för Tema hälsoinnovation består av följande
medlemmar:
- Magdalena Barkström, verksamhetschef på Utvecklings- och
implementeringsavdelningen på Region Halland
- Ann Bremander, docent, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Patrik Dahlqvist Jönsson, klinisk lektor vid Akademin för hälsa och välfärd
Fawzi Halila, docent vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum Halland
Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap vid Akademin för hälsa och välfärd
Anita Sant’Anna, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi
Jeanette Sjöberg, universitetslektor och funktionsansvarig på Hälsopedagogiskt
centrum
Andreas Tylenius, eHälsosamordnare vid Region Halland
Till ledningsgruppen är också olika funktioner vid Högskolan.

Strategiska partners
De sex halländska kommunerna
Region Halland

Viktigaste finansiärer
KK-stiftelsen
Europeiska socialfonden
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontaktinformation
Ingela Skärsäter
Programchef för tema hälsoinnovation, professor
Ingela.skarsater@hh.se
0721 561709

