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Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Västerbottens läns landsting (VLL) arbetar aktivt med
fysisk aktivitet och hälsa både i behandling och i
preventivt arbete och har en uttalad önskan om mer
samverkan. VLL vill därför genomföra en satsning
med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som
stimulerar kommersialisering av innovationer inom
hälso- och sjukvården. Västerbottens läns landsting
vill fördjupa samarbetsmöjligheter med parter i
Finland för åstadkomma ett långsiktigt mervärde och
för att kunna lära tillsammans och hitta gemensamma
problemlösningar som kan få befolkningen att bli mer
fysiskt aktiva och därigenom minska den förväntade
påfrestning som den åldrade och alltmer stillasittande
befolkningen innebär för regionen. En satsning på
utveckling av fysisk aktivitet kan i förläningen leda
till ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt
och jobb i regionen som avlastar den offentliga
hälsooch sjukvården. VLL med 10000 medarbetare
har god kompetens inom fysisk aktivitet och hälsa.
Inom VLL finns Staben för verksamhetsutveckling
som arbetar med att ta initiativ till, driva och följa
landstingets verksamhetsutveckling i vid bemärkelse.
Ett av stabens uppdrag är att stå för processtöd i
verksamheternas förbättringsarbeten och driva
utveckling av processer inom vård och hälsa. En av
stabens enheter fokuserar på folkhälsa där fysisk
aktivitet har en framträdande roll. Ett exempel är
stabens aktiva folkhälsoarbete i syfte att nå
landstingets vision Världens bästa hälsa och världens
friskaste befolkning år 2020. En annan verksamhet är
Arbets- och Beteendemedicinskt Centrum, vars
uppdrag är att förebygga, utreda och bedöma ohälsa
relaterad till arbets- och omgivningsmiljö samt att
bedriva forskning och undervisning inom området.
VLL har god kompetens inom området och når ut i
hela Västerbotten med dels högspecialiserad sjukvård
till invånarna i norra sjukvårdsregionen där
Universitetssjukhuset och lasaretten i Skellefteå och
Lycksele fungerar som akutsjukhus för var sin del av
länet. Därtill finnes en god bas i sjukvården i form av
26 hälsocentraler och inlandets 6 sjukstugor.

Västerbottens läns landsting arbetar aktivt med fysisk
aktivitet och hälsa både i behandling och i preventivt
arbete och har en uttalad önskan om mer samverkan.
Ett idag väl fungerande samarbete sker med Umeå
universitet, något man under projekttiden har
möjlighet att fördjupa. Västerbottens läns landsting
vill även fördjupa samarbetsmöjligheter med parter i
Finland för åstadkomma ett långsiktigt mervärde och
att kunna lära tillsammans och hitta gemensamma
problemlösningar inom fysisk aktivitet och hälsa.
VLL har flera kompetenser inom fysisk aktivitet och
hälsa. Ett exempel på samverkan inom området är den
konferens som planeras att ordnas gemensamt vintern
2016 inom fysisk aktivitet i arbetsliv och fritid. Ett
annat samverkansprojekt är Healthy Ageing Initiative
som undersöker aktivitetsnivåer och erbjuder råd och
stöd för livsstilsförändringar med fokus på fysisk
aktivitet för 70 åringar. Detta samverkansprojekt med
innovativt arbetssätt bryggar över mellan hälso-och
sjukvård till näringslivet, ett koncept som kan testas i
Finland för att undersöka möjligheter att nyttiggöra
konceptet inom nätverket i kompetenscentret. Ett
tredje exempel på samverkansprojekt inom fysisk
aktivitet och hälsa som engagerar flera svenska parter
är KRAFT med finansiering via ESF PO1 och
ingående partners är Umeå Universitet, Umeå
företagarna, Umeå kommun samt Region
Västerbotten. Samverkansprojektet syftar till att ta
fram virtuell kompetensutveckling på högskolenivå
inom området fysisk aktivitet och hälsa.

Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Anna Nordström



Telefon 070 6064249

E-post anna.h.nordstrom@umu.se

Projektledare

Namn Anna Nordström

Telefon 070 6064249

E-post anna.h.nordstrom@umu.se

Ekonomi

Namn Jenny Eklund

Telefon 090 - 785 32 88

E-post jenny.b.eklund@vll.se

Betalningssätt Bankgiro

Ange nummer för valt betalningssätt 5728-3061

Medsökande
Land Sverige

Län/Region Västerbotten

Kommun Umeå

Organisationsnummer 202100-2874

Organisationsnamn Umeå Universitet

Arbetsställenamn Idrottshögskolan

Arbetsställenummer 1941-9746

Arbetsställets postadress Universitetstorget

Arbetsställets postnummer 901 87

Besöksadress Förvaltningshuset, Universitetstorget 16

Arbetsställets postort Umeå

Firmatecknare Hans Adolfsson



Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Umeå universitet är sedan 2015 ett av tre
riksidrottsuniversitet, har fem starka fakulteter inom
humaniora, medicin, samhällsvetenskap och teknik.
Riksidrottsuniversitetet har idag under
idrottshögskolan olika centrumbildningar riktade mot
idrott såsom Innebandyns kompetenscenter,
Elitskidcenter och Orienteringsprestationscenter vilka
samverkar med närlingsliv, kommun och
idrottssektorn. Det finns en önskan att kunna satsa
även på fysisk aktiviet och hälsa i en bred bemärkelse
till gagn för en friskare befolkning och i samverkan
med hälso- och sjukvård. Umeå som
riksidrottsuniversitet har som målsättning att bli
Skandinaviens ledande inom området och en stark
koppling till Österbotten efterfrågas. Samarbete har
inletts med Kuortane Olympic Training Center och
arbete pågår för att formulera hur samarbetet kan
intensifieras med tex fler utbyten för
kompetenshöjning och utbildningsutbyte. Umeå
Universitet har flertalet verksamheter som kommer att
användas för visualisering och prototypframtagning
samt testning. Idrottslabbet är en mötesplats där
idrottsförbund, klubbar, entreprenörer, innovatörer
och företag som vill driva forskning och utveckling av
produkter och tjänster inom idrott och hälsa kan
mötas och utveckla och testa. I Idrottslabbets kan man
jobba med tester, träningsrådgivning, träningsstudier
och utveckling av mätmetoder och mätutrustningar.
Idag finns utrustning inom styrke- och
konditionsmätning samt mätning av
kroppssammansättning/ bentäthetsmätning och
personal med omfattande kompetens (forsknings-
sjuksköterska, forskningsingenjör/fysioterapeut,
biomedicinsk analytiker, läkare) vilket är en
förutsättning för att kunna erbjuda och utföra tester
inom väldigt många olika fält. Vid Umeå Universitet
finns även Sliperiets verkstäder och prototyplabb
vilket kan nyttjas vid visualiseringoch
prototypframtagning av idéer. I Sliperiet finns både
FabLab och SoftLab som är
öppnainnovationsplattformar. I Sliperiets FabLab
finns tillgångtill 3D-skrivare, scanner, laserskärare,
CNCmaskin, elektronik, lödningsstationer och diverse
verktyg. I SoftLab möts forskare, studenter,
konstnärer, entreprenörer och kreatörer för att
utforska idéer kopplade till textil och kroppsnära
teknologi. I labbet finns tillgång till såväl traditionella
som digitala verktyg för bearbetning av textilier samt
två fullt utrustade elektronikstationer för att lätt ska
kunna ta fram prototyper för exempelvis wearables
där det finns oanade möjligheter till innovationer
kring medicinska applikationer. I miljön finns och en
motionstudio för mätning av kroppsrörelser och en
fullt utrustad studio för mediaproduktion.
Sammantaget finns många beröringspunkter mellan
universitetet och det föreslagna projektet vilket kan
generera mervärde till båda parter.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Tor Söderström

Telefon 090 7865000

E-post tor.soderstrom@umu.se

Projektledare

Namn

Telefon

E-post

Ekonomi

Namn

Telefon



E-post

Land Finland

Län/Region Södra Österbotten

Kommun Kuortane

Organisationsnummer 0180124-8

Organisationsnamn Kuortane Olympic Training Center

Arbetsställenamn Kuortane Olympic Training Center

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress P.O. Box 49

Arbetsställets postnummer 63101

Besöksadress Kuortane Sport Resort Opistotie 1

Arbetsställets postort Kuortane

Firmatecknare Tapio Korjus



Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Kuortane Olympic Training Center är en ledande
aktör och en nod där hälso- och sjukvård möter
näringslivet då Kuortane Olympic Training Center
driver samverkansprojekt gällande utveckling av nya
ehälsoverktyg inom området med flera privata
aktörer, något som kan integreras väl in
kompetenscentrat. Kuortane Idrottsinstitut (KI) är
grundat 1950, mellan åren 1950-1970 var namnet
Pohjanmaan Urheiluopisto. Organisationsformen är
en självständig stiftelse utan ägare eller
bakrundsorganisationer. Verksamheten består av tre
funktionella center: idrottstestning- och träning,
utbildning och hälsofrämjande/fritidsverksamhet.
Stödfunktioner ligger under servicecentret. En del av
verksamheten är under skilda bolag, men inom
koncern; Kuortaneen Kuntopalvelut Ab (fysioterapi),
Kuortane Sportmanagement Ab (restaurangen,
bowlinghallen, hotellet), Ishall Ab (ishallen) och
Areena Ab (volleyballhallen). I det två sista bolagen
är Kuortane kommun med som ägare med 50%.
Idrottsinstitutens strategi till året 2020 är, att utveckla
organisation vidare som mångsidig kompetens- och
inlärningscenter inom idrott, utbildning, friskvård och
välbefinnande. Institutens träningscenter har de
senaste två gångerna fått högsta poäng i en
utomstående auditering gällande testning- och
träningsverksamheten. Auditeringen har genomförts
av KiHu (toppidrottsenheten) från Jyväskylä. I
bedömningen har alla idrottsinstituten i Finland varit
med. En viktig del av träningsverksamheten är K-lab
ADPprogrammet; flexibelt test- och
coachingprogrammet. KI är programmets utvecklare
och delägare med 50% tillsammans med Aino Active
Ab. Nio av elva idrottsinstitut i Finland använder K-
lab och databasen används gemensamt. KI har satsat
kraftigt också på internationella nätverk och kunder;
årligen besöker kunder från 40-50 olika länder
Kuortane och motsvarar 5 % av alla våra kunder.

I utbildningen är grundutbildningen i
idrottsinstruktion den största linjen med 80 elever.
Andra examensprogram är idrottsmassör, tränare,
idrottsplatsskötare och magister samt yrkesexamen i
idrott. Centrum för friskvård och fritid (HyVa)
motsvaras i KI av alla hälsofrämjande funktioner; från
babysimning till seniorkurser. Via olika projekt och
eget utvecklingsarbete har HyVa satsat speciellt på
kartläggning av personliga psykologiska egenskaper
gällande hälsomotion och friska levnadsvanor. På
grund av detta har vi satsat på individuell coaching
inkl. fjärrcoaching. En annan utvecklingslinje har
varit upplevelser i hälsomotion; sk. mobilorientering
och projektet kallat LIveIt¿ presenterar den här sidan.
KI är ägare av varumärket i LiveIt¿. I HyVa¿s
utvecklingsarbete har många samarbetspartners
deltagit: Huco sport, Firstbeat, Odum, Heiheia, , Aino
Active, Hymis, Polar, och Smartbox. De tre första
firmorna fokuserar på personliga profiler och psykiskt
välmående (stress, återhämtning, sömn). De fyra
följande har varit partner i fysiska tester och
fjärrcoaching. Smartbox är samarbetspartner i
mobilorientering och aktivering i hälsomotion. Olika
firmor inom branschen har varit intresserat att
samarbeta med KI och använda oss som
test/pilotställe. Motivering till detta är vår kunniga
personal och passande omgivning med olika slags
kundgrupper. KI¿s högsta mål i det planerade
projektet är att fortsätta samma utvecklingsarbete och
erbjuda ett inspirerande underlag för innovationer.
Enligt vår erfarenhet är utmaningen att koppla ihop
olika verktyg och metoder så att resultaten i databaser
går att tolka samstämmigt. Om så inte görs begränsas
användbarhet av resultaten och minskar betydelsen
för allmän folkhälsa. Projektet och KI kan därför
bidra med att likrikta, utveckla och katalysera
processen som leder till lättare uppnåeliga och
användarvänliga metoder och resultat inom området
för fysisk aktivitet och hälsa i regionen.



Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Nej

Kontaktperson

Namn Jouko Kangasniemi

Telefon 358 6 5166 111

E-post jouko.kangasniemi@kuortane.com

Projektledare

Namn

Telefon

E-post

Ekonomi

Namn

Telefon

E-post

Land Finland

Län/Region Österbotten

Kommun Vörå

Organisationsnummer 2334857-9

Organisationsnamn Folkhälsan Utbildning Ab

Arbetsställenamn Folkhälsan Utbildning Ab

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Vöråvägen 305-307

Arbetsställets postnummer 66600

Besöksadress Vöråvägen 305-307

Arbetsställets postort Vörå

Firmatecknare Anna Bertills



Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Folkhälsan är en allmännyttig social- och
hälsovårdsorganisation grundad 1921. Folkhälsan i
Finland har ett center för kompetensutveckling av
både allmänheten såväl som för professionen på
Norvalla i Vörå. Folkhälsan är en
kompetensutvecklingsnod som bryggar över
konkurrenskraftiga kvalitetskompetensutvecklingar
inom fysisk aktivitet och hälsa till väl utbyggt
kontaktnät inom näringsliv, föreningar, seniorgrupper
mm. Folkhälsan har flertalet samverkansprojekt inom
fysisk aktivitet och hälsa som skulle kunna angränsa
till kompetenscentret. Verksamheten består av tre
tyngdpunktsområden: hälsofrämjande verksamhet &
kompetensutveckling, serviceproduktion samt
forskning. Hos Folkhälsan arbetar omkring 1 500
personer och i Folkhälsans lokalföreningar finns
sammanlagt omkring 18 500 medlemmar. Ända sedan
Folkhälsan grundades har målsättningarna varit de
samma, enligt stadgarna: ¿Samfundet Folkhälsan i
svenska Finland har till uppgift att verka för
folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom
allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens
andliga ochkroppsliga hälsa, dels genom praktiska
åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna.¿
Folkhälsan Utbildning Ab grundades 2010 och är ett
dotterbolag till Samfundet Folkhälsan. Folkhälsan
Utbildning Ab (FHU) erbjuder kompetensutveckling
inom hälsa och motion. Upptagningsområdet är
Svenskfinland med Norrvalla i Österbotten och
Solvalla i Esbo utanför Helsingfors, som två
utbildningscenter. FHU:s spetskompetens ligger på
fokus i träningens, kostens, vilans, stressens och den
mentala betydelsen för hälsan - ett holistiskt synsätt
på hälsa och välmående, både individuellt och
kollektivt. Utöver kvalitet så bearbetas både
nationella och internationella åsikter kring
utbildningsutbud och innehåll. Därför har FHU under
åren stärkt sin standard via kvalitetsstämplar bl.a. via
Federation of International Sports Aerobics and
Fitness (FISAF) organisationens utbildningsstandard,
EuropeActive (EA) och de nyaste nationella kraven
via Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten
yhdistys (SKY). FHU har ett nära samarbete med den
finlandssvenska idrottsrörelsen och erbjuder
träningsmöjligheter för både lagsporter och
individuella grenar, för både elitidrottare och juniorer.
Dessutom erbjuds kompetensutvecklingstjänster inom
hälsa och motion till näringsliv, föreningar och
privatpersoner. Nuvarande kursutbud och
fortbildningar, som kommer att relatera till detta
projekt, är bl.a. Personal Trainer,
kostrådgivarutbildning och mental tränarutbildning.
Dessa har ordnats regelbundet sedan starten 2011.
Projektets primära intressent är näringslivet. Samtliga
målsättningar och resultat är direkt riktade till
Kvarkenregionens näringsliv. Bakgrund och behov -
nationella, regionala och lokala - till projektet nämns i
projektplanen. Åtgärder som berör
kompetensutvecklingen under projekttiden är bl.a.
a) en kartläggning utförs för att utvärdera luckor i
befintliga kompetensutvecklings-insatser som krävs
för att driva utveckling och innovation inom fysisk
aktivitet och hälsa framåt. Där möjlighet finns för
virtuell kompetensutveckling kommer denna att
utvecklas inom kompetenscentret.
b) bygga upp en systematisk resursbank över befintlig
kompetens inom fysisk aktivitet och hälsa inom
projektets geografiska område. c) möjliggöra en ny
modell inom sysselsättningsutveckling mellan FHU
och
utexaminerade experter inom hälsa och motion. FHU
tillgodoser behovet att hitta kundunderlag och det
nödvändiga nätverk som ofta saknas hos nyföretagare.
d) produktutveckla och kommersialisera konkreta
produkter som riktar sig till näringslivet. Här avses
t.ex. vidareutveckling av K-lab, PT online och andra
nätbaserade aktivitetsverktyg.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?

Ja



Är organisationen offentlig? Nej

Kontaktperson

Namn Joakim Träskelin

Telefon 06 383 1012

E-post Joakim.Traskelin@folkhalsan.fi

Projektledare

Namn Joakim Träskelin

Telefon 06 383 1012

E-post Joakim.Traskelin@folkhalsan.fi

Ekonomi

Namn Camilla Stenbäck

Telefon 050 400 6840

E-post Camilla.Stenback@folkhalsan.fi

Norsk partner

Projektbeskrivning

Investeringsprioritering
Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom
forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse

Kvantifiera projektets

bidrag till

aktivitetsindikatorn

Kommentarer till

indikatorerna
Antal forskningsinstitut
som deltar i
gränsöverskridande
kompetenscentrum

2 stycken De ingående
forskningsinstituten är
Umeå universitet och The
Interactive Institute (TII).

Antal företag som deltar i
gränsöverskridande
kompetenscentrum

10 stycken De ingående företagen är
Folkhälsan Utbildning
AB, Kuortane Olympic
Training Center, Uminova
innovation, samt
företagsorganisationer
(Umeå företagarna och
Österbottens
företagarförening) och
folkbildningsorganisation
er (Sensus). Vi kommer
att öka detta.

Antal offentliga
organisationer (exklusive
forskningsinstitut) som
deltar i
gränsöverskridande
kompetenscentrum

4 stycken Den ingående offentliga
organisationen är
Västerbottens läns
landsting (VLL) Umeå
Kommun, Vasa Stad och
Kourtane Kommun

Programspecifikt mål
Utvecklade långsiktigt hållbara kompetenscentra

Specificera målgrupp
Företag - små och medelstora

Kommentar till målgrupp



Projektets primära målgrupp är Kvarkenregionens it-företag och hälsoleverantörer som tillsammans med
projektpartnerna ska vidareutveckla befintliga digitala tjänster inom fysisk aktivitet och hälsa.
Projektpartnerna har samarbete med följande hälsoleverantörer i nuläget: Huco Sport
(http://www.hucosport.com/index.php/sv/), Firstbeat (https://www.firstbeat.com/fi/), Coaches4pro
(http://www.coach4pro.com/), Sportyplanner (http://sportyplanner.fi/#!/), HejaHeja
(https://www.heiaheia.com/account). Kompetenscentret utgör en naturlig mötesplats för akademi, offentlig
sektor, näringsliv och allmänheten. Projektets slutanvändare är därmed Kvarkenregionens näringsliv och
gemene man i Kuortane, Umeå och Vörå kommun samt Vasa stad. En tidig översyn av fältet görs av
projektledningen för att säkerställa en god spridning och kompetens. Identifierade intressenter som anses
kunna ha högt inflytande att kunna påverka projektets förutsättningar och resultat samt intresse av att ta del
och stödja projektet har bjudits in för att delta i styrgrupp eller referensgrupp.
Identifierade aktörer som tillfrågats och accepterat är:
Uminova Innovation
Umeå företagarna
Umeå kommun
Sensus Umeå
Västerbottens Idrottsförbund
Kourtane kommun
Vasa stad
Österbottens företagarförening
Kustösterbottens företagare

Intressenter enligt preliminär kartläggning
-Akademi: Samlande av forskningskompetens inom det berörda området leder till positiva synergieffekter.
En viktig del är de konferenser som skall anordnas där forskare inbjuds att delge sina forskningsresultat och
därmed synliggöra samverkans- och innovationsmöjligheter. Vidare kan universitetet erbjuda förbättrade
samverkansmöjligheter och möjlighet att bedriva excellent forskning som nyttiggörs i samhället och stärker
regionens ställning nationellt och internationellt.

-Offentlig sektor: Vården står inför stora utmaningar i takt med att befolkningen blir äldre, mer inaktiv och
drabbas alltmer av livsstilssjukdomar. Den demografiska profilen i den berörda regionen är dessutom
ytterligare ofördelaktig. Möjligheten till e-hälsa i form av digitala vårdlösningar och preventionsinsatser har
potential att minska sjukdomsbördan i regionen samtidigt som behovet att uppsöka vårdinstanser kan minska
genom att näringslivet kan engageras i behandlingskedjan för fysisk aktivitet och hälsa.

-Näringsliv: IT-företag och hälsoleverantörer erbjuds innovationsstöd för att förbättra och nå ut med
vidareutvecklade tjänster och produkter. Dessutom skapas förbättrade möjligheter till expansion samt
rekrytering av relevant kompetens via det kontaktnät som skapas. Vidare ökar exponeringen till en större
marknad då hela regionen nås via den digitala plattformen. Företag inom hälso- och träningssektorn får ökad
verksamhet samt nya lättillgängliga och produktiva verktyg utan att behöva binda upp sig till särskilt
varumärke. Detta leder i sin tur till effektivare arbete och lägre kostnader för slutanvändaren.

-Allmänheten: Tack vare den gemensamma digitala plattformen ökas tillgängligheten av utbudet kring
etjänster inom fysisk aktivitet och hälsa. Evidensbaserade råd och inspiration samt vidareutvecklade, mer
individuella tjänster tillhandahålles.

Projektets huvudsakliga mål



Den övergripande målsättningen är att etablera ett hållbart gränsöverskridande kompetenscentrum i form av
en innovationsmiljö tillsammans med it-företag, hälsoleverantörer och testgrupper från Kvarkenregionen.
Kompetenscentret producerar skräddarsydda digitala tjänster bestående av individuell coachning kring hälsa
utgående från individens personlighet och motivationshöjande målsättningar. Centret blir en naturlig
samlingspunkt för fysisk aktivitet och hälsa som kan driva utvecklingen framåt gällande internationellt
konkurrenskraftig forskning och digital tjänsteutveckling (e-hälsa).

Ett aktivt samarbete mellan universitet, forsknings- och idrottsinstitut, näringsliv och offentlig sektor har
stora möjligheter att ge tillgång till ny kunskap som kan användas i vidareutvecklingen av digitala tjänster
inom fysisk aktivitet och hälsa. Kompetenscentret skapar en naturlig kontaktyta för aktörer från it- och
hälsobranschen och läroanstalter vilket gynnar kunskapsutbyte och innovation. De regionala skillnader som
föreligger, där Österbotten har en stark folkhälsoinriktning och Västerbotten en stor forskningskompetens
kring fysisk aktivitet och hälsa öppnar dörrar för ömsesidiga, gränsöverskridande vinster av ett samarbete
över Kvarken. Vidare har båda regionerna likande demografiska utmaningar i form av befolkningens struktur
vilket gör att riktade satsningar för digitala lösningar inom fysisk aktivitet och hälsa kan ge stor
genomslagskraft då underlaget växer och tillgängligheten ökar. Efter projekttiden har det systematiska
samarbetet möjliggjort gränsöverskridande åtgärder och beteendeförändringar gällande den egna hälsan.
Projektpartnernas fysiska innovationsmiljöer på båda sidor av Kvarken fungerar som språngbräda och nav åt
framtida innovationer inom fysisk aktivitet och hälsa vilket möjliggör ökad arbetstillväxt. Rättigheter till den
digitala plattformen överlämnas till intressenter på den fria marknaden som fortsätter samarbetet med
regionens hälsoleverantörer.

Delmål inkluderar
* Stärka regionens konkurrenskraft
-Regionens it-företag och hälsoleverantörer erbjuds möjligheten att utveckla digitala produktutvecklings- och
testningsmiljöer inom kompetenscentret
-Förbättra stödtjänster för företagare inom hälsobranschen
-Skapa motiverande målsättningar för individen mot ett inre driv till fysisk aktivitet samt att hitta rätt fysisk
tjänst åt slutanvändaren (läkare, kostrådgivare, fysioterapeut, PT m.fl.)

*Motverka den demografiska utvecklingen kring ökad inaktivitet mha en gemensam satsning skapad
tillsammans med Västerbotten och Österbottens näringsliv
-Skapa verktyg för hälso- och träningssektorn som underlättar och effektiviserar tjänster samtidigt som de blir
förmånligare att produceras och ökar tillgängligheten för samhället
-Nyttja befintliga arenor och verktyg som stöttar innovationsprocesser och ömsesidigt lärande och tillämpa
dem för att nyttiggöra och kommersialisera idéer och forskningsresultat

*Fortsatt samverkan inom träning, hälsa och välmående i Kvarkenregionen även efter projektet
-Permanenta, fysiska mötesplatser i Umeå, Kuortane och Vörå samt en gemensam virtuell mötesplats i form
av en digital plattform ger goda förutsättningar för fortsatt gränsöverskridande samarbete
-Stimulerad tillväxt tack vare friskare, arbetsför befolkning

Förväntat resultat



En hållbar dynamisk konkurrenskraftig innovationsmiljö för både forskning, näringsliv och
intresseorganisationer och den omedelbara kunskapsförmedlingen är en av många positiva konsekvenser av
centret. Efter projektperioden har långsiktigt hållbar struktur för innovationer etablerats och ett första steg i
utvecklingen av en branschsatsning inom fysisk aktivitet och hälsa tagits och vi har fler och växande företag
inom fysisk aktivitet och hälsa och intilliggande branscher som växer tack vare att deras produkter och
tjänster är innovativa, nytänkande och når ut till den enskilda individen även i mindre samhällen.
Kommersialiserade innovationer har ökat med hjälp av innovations- och affärsstöd samt ökad tillgång till
företagsfinansiering i innovationsvärdekedjan och samverkan med offentliga och privata riskfinansiärer.
Projektet har bidragit till ökad jämställdhet i en bransch dominerad av kvinnor inom hälsosektorn och en
mansdominerad teknikbransch samt till att kompetens hos kvinnor och män med utländsk bakgrund tagits
tillvara i syfte att stärka innovationsgrad och konkurrenskraft. Vg se bif. fig. 2. Dagsaktuell uppdatering inom
området har gjorts tillgänglig via den virtuella plattformen vilket ökat innovationsgrad och samverkan. En
skräddarsydd innovationsstrategi "från ax till limpa" finns med satsningar såsom partnerssökning,
kapitalanskaffning, marknadsföringsstrategier, matchningsinsatser mellan bolag och diversifierade
kompetenser och patentstrategier. Under projekttiden har en virtuell kompetensutvecklingsmodell tagits fram
för att ge grundläggande kunskaper inom innovationsprocess tillsammans med en databas över intresserade
partners. Detta har möjliggjort för intressenter att knyta nya kontakter, stimulera kunskapsutbyte och väcka
nya idéer för att skapa möjlighet för arbets- och tjänsteutveckling. Där möjlighet finns för virtuell
kompetensutveckling har detta utvecklats inom kompetenscentret, ett värde som lever kvar efter projekttiden.
Även översyn och utvecklande av branschstandard för kompetensutveckling har utförts. Samverkan har lett
till strukturerad sk "technology transfer" för kunskap och kopplingar mellan näringsliv, offentlig verksamhet
och forskning. Under projekttiden har centret gjort en kontinuerlig översyn och tillhandahållit ett nyhetsflöde
över aktuell tvärvetenskaplig forskning inom området, något som även samlats i en kontakt och
projektdatabas, ett värde som lever kvar efter projekttiden. Virtuella och fysiska mötesplatser har arrangerats
med skräddarsydda teman för att möjliggöra kunskapsutbyte mellan forskare, hälso- och sjukvård och
näringsliv för samverkan och innovation över Kvarken. Det förväntade resultatet är ett gränsöverskridande
kompetenscentrum inom fysisk aktivitet och hälsa. Centret kommer att vara specialiserat på just detta område
med fokus på preventiva åtgärder och kunskap. Rent praktiskt kommer centret att finnas tillgängligt virtuellt
men även fysiskt etablerat för att ha en konkret kontaktpunkt också. Detta ses som en nyckel att det finns
personal på plats som kan ta emot besökare och driva den ordinarie verksamheten framåt. Centret kommer att
vara en kontaktpunkt mot kunderna som i det här fallet är näringslivet som behöver tillgång till kompetens,
information och aktuell forskning, kontakter inom området både på den svenska och finska sidan. Vidare är
det naturligt att centret är kontaktpunkt för organisationerna som ingår i samarbetet, både forskning och
sjukvård. Det ska finnas en väg in för de också likväl som detta blir vägen in för externa aktörer som söker
samverkan eller vill veta hur kvarkenregionen arbetar inom området. I en förlängning kan och bör detta
kompetenscenter även utvecklas med fler organisationer och gärna ett större geografiskt område i och med de
förändringar som sker på båda sidor kvarken.

Motivera projektet



Vällevnadssjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, kroniska luftvägssjukdomar och frakturer,
orsakar inte mindre än 86% av dödsfallen och 77% av sjukdomsbördan i Europa (WHO). Sjukfrånvaron i
Sverige har vidare ökat dramatiskt och de årliga samhällskostnaderna för sjukskrivning är 40 miljarder kronor
och vi ser en liknande utveckling i Finland. Vår nya stressiga och ohälsosamma livsstil ökar belastningen på
hälso- och sjukvårdssystemen och hotar ekonomisk utveckling och välfärd. Det krävs således nya innovativa
lösningar inom hälso- och sjukvården för att motverka den negativa demografiska utvecklingen. Därför
föreslås en gemensam satsning från Västerbotten och Österbotten vilket leder till ett större
upptagningsområde både av kompetens och nyttjare av förbättrade innovationer som kan komma invånarna
till gagn och i förlängningen ge bättre behandling och vård av vällevnadssjukdomar i en region med liknande
utmaningar. Interventionsstrategier inriktade på gemensamma riskfaktorer hos dessa livsstilssjukdomar anses
vara av stor betydelse. Fysisk inaktivitet och stillasittande beteende är exempel på riskfaktorer som flera
livsstilssjukdomar har gemensamt och fysisk inaktivitet är en av de största riskfaktorerna för förtidig död i
befolkningen (WHO). Mätningar visar att endast 1 % av svenska befolkningen når upp till rekommenderade
30 minuter av måttlig fysisk aktivitet per dag. Samtidigt finns data som tyder på att mer än var tionde svensk
dör på grund av otillräcklig fysisk aktivitet och tillsammans med dåliga kostvanor och övervikt utgör detta
28% av vårt lands sjukdomsbörda och problemet är lika tydligt i Finland där också mer än var 10:de person
dör av för lite fysisk aktivitet. Men det finns hopp, för även små ökningar i fysisk aktivitet leder till stora
hälsovinster hos inaktiva individer och kan förhindra tidig död. Vidare förebygger fysisk aktivitet mental
ohälsa och ökad vardagsmotion har visats kunna halvera risken för depression hos individer över 60 år.
Grunden för behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar är bland annat att öka aktivitetsvanor och här är
beteendeförändring en nyckelfaktor för långsiktig framgång. Forskning visar att kunskapen om att vi behöver
öka vår fysiska aktivitetsnivå finns hos befolkningen men avspeglas inte i levnadsvanorna. En stor utmaning
är således att på ett resurssparande sätt öka individens motivation att genomföra livsstilsförändringar. Modern
teknik, i form av olika typer av e-hälsa, exempelvis mobilapplikationer (appar) och system som hjälper
individen att göra kloka val i vardagen och där de dagligen kan följa sin utveckling, ökar individens
delaktighet och möjliggör samtidigt direkt återkoppling till vårdgivaren. Idag finns tekniken tillgänglig för att
möjliggöra behandling på nätet och behandlingsystem är utprovade för vissa sjukdomar såsom depression
och ångest med gott resultat, men ej för livsstilsförändringar riktade till en bred grupp. Hälso- och sjukvården
har därför stort intresse för att utveckla bättre verktyg vilka kan främja hälsosamma aktiva levnadsvanor
såsom nätbaserade behandlingsformer som kostnadseffektivt kan nå ut till en stor population. I nuläget är
fokus både inom svensk och finsk sjukvård på behandling när något har inträffat och inte på preventivt
arbete. Det är detta problem som projektet har inriktningen mot, det är viktigt att arbeta med denna
utveckling för att undvika att personer blir sjuka. Här finns stora vinster att göra både inom sjukvården men
även för företag att utveckla nya innovativa lösningar som är och blir en allt större marknad. Genom
nytänkande och nyttiggörande av nya arbetssätt och innovationer kan både hälso- och sjukvården samt
närings och föreningslivet utvecklas. Dock saknas idag en kontaktyta som kan förmedla kontakter och
synliggöra kompetens inom området. Samverkan krävs över kvarken gällande kompetensutveckling,
forskning och innovation för att driva innovationsutvecklingen inom fysisk aktivitet och hälsa.

Gränsöverskridande mervärde



Fysisk aktivitet och hälsa kombinerat med innovationsteknologi kan på sikt omspänna både forskare och
idrottsproducenter som då gemensamt kan bygga produkter som har potential att nå en internationell
marknad. E-hälsa är rätt outforskat område och kunde stöda regionernas idrottsturism, sjukvård, undervisning
på olika nivåer och sikta in sig på att stöda och producera tjänster för arbetslivshälsa. Det ligger i tiden att
satsa på en utveckling inom fysisk aktivitet och hälsa, idag anses det vara trendigt att vara hälsosam och det
finns en stor efterfrågan för tjänster och konsumentprodukter som mäter allt från rörelse till blodsocker,
tränarstöd till sportinspirerade kläder, utrustning och accessoarer. En annan sida av samma mynt är den vinst
samhället i stort skulle ha genom att utveckla sektorn att ta över en större del av bördan från den
samhällsfinansierade hälso- och sjukvården som är tyngd av de samhällsutmaningar kopplat till en åldrande
befolkning med bristande fysisk aktivitetsnivåer och en allt större ohälsa. Fysisk aktivitet inom näringslivet i
norra regionen har en enorm tillväxtpotential då både hälso- och sjukvård samt enskilda individer börjar
uppmärksamma behovet av individuellt riktat utbud mot en bred sektor av allmänheten. I dagsläget består
branschsektorn till största delen av små företag med kvinnlig ägardominans eller ideella föreningar. För att
kunna möta upp en förväntad branschutveckling krävs en kompetensutveckling inom fysisk aktivitet och
hälsa och nätverkande mellan intilliggande branscher. Genom att engagera både parter i Västerbotten och
Österbotten och arbeta för en gemensam problemlösning och genom att lära tillsammans och av varandra kan
ett gemensamt mervärde åstadkommas och en utveckling av fysisk aktivitet och hälsa ske. Via gemensamma
ansträngningar och ömsesidigt kompetensutbyte och samarbete kan partners och allmänheten gynnas i denna
utvecklingsprocess. Genom att engagera både parter i Västerbotten och Österbotten nås en kritisk massa både
när det gäller forskningsunderlag såväl som marknadsmässiga underlag för företag som t.ex. innovations- och
produktutveckling inom e-hälsa. Det kommer att finnas både likheter och olikheter emellan länderna t.ex. i
attityder mot och vanor rörande fysisk aktivitet och hälsa. Dessa likheter och skillnader kommer att vara
tillgångar för att kunna utvärdera produkter, metoder, förbättra leverans eller att hitta nya lösningar för att få
befolkningen mer fysiskt aktiv. Med en Centeruppbyggnad med virtuell nod kan infrastruktur, resurser och
kompetens synliggöras och samutnyttjas över Kvarken. Projektets slutprodukt kan bära sig ekonomiskt
eftersom en gemensam utveckling av fysisk aktivitet och hälsa i regionen är till nytta för alla;
projektdeltagare, folkhälsa, sjukvård och medborgare i behov av fysisk aktivitet. På lång sikt har
gränsöverskridande samarbete potential att bidra till att skapa ett starkt internationellt nav med betydande
påverkan och dessutom vara en attraktion för företagsetablering inom sektorn.

Samband med övriga insatser



Kompetenscentret länkar in i arbete som pågått under längre tid mellan deltagande från medsökande och
styrgrupp i olika former.

Kuortane Olympic Training Center driver samverkansprojekt gällande utveckling av nya ehälsoverktyg inom
området med flera privata aktörer, något som kan integreras väl in kompetenscentret. Ett exempel är ett
flexibelt test och coachingprogram K-lab som utvecklas och idag används nationellt i Finland. K-lab är ett
exempel på satsning som skulle kunna gå in i Innovationsspåret och därigenom hitta en större marknad på
Svenska sidan av Kvarken.

Folkhälsan i Finland har ett center för utbildning av både allmänheten såväl som för professionen på Norvalla
i Vörå. Folkhälsan är en utbildningsnod som bryggar över konkurrenskraftiga kvalitetsutbildningar inom
fysisk aktivitet och hälsa till väl utbyggt kontaktnät inom näringsliv, föreningar, seniorgrupper mm.
Folkhälsan har flertalet samverkansprojekt inom fysisk aktivitet och hälsa som skulle kunna angränsa till
kompetenscentret. Samverkan med svenska parter skulle kunna möjliggöra högre innovationsgrad och
produktutveckling inom området såsom digital utveckling av innovationer inom utbildningar inom fysisk
aktivitet och hälsa.

Västerbottens läns landsting har flertalet samverkansprojekt inom fysisk aktivitet och hälsa.
Exempel på samverkan är en konferens som ordnas hösten 2016 av VLL och Idrottshögskolan gemensamt
där Kuortane och Folkhälsan är inbjudna att medverka inom fysisk aktivitet i arbetsliv och fritid som detta
projekt kan länka till. Ett annat samverkansprojekt är Healthy Ageing Initiative som undersöker
aktivitetsnivåer och erbjuder råd och stöd för livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet för 70
åringar. Projektet med innovativt arbetssätt bryggar över mellan hälso-och sjukvård till näringslivet, ett
koncept som kan testas i Finland för att undersöka möjligheter att nyttiggöra konceptet. Ett tredje exempel är
KRAFT, ett samverkansprojekt som engagerar flera svenska parter med finansiering via ESF PO1 och
ingående partners är Umeå Universitet, Umeå företagarna, Umeå kommun samt Region
Västerbotten. KRAFT syftar till att ta fram virtuell kompetensutveckling inom området fysisk aktivitet och
hälsa. I samverkan med KRAFT projektet översättas och erbjudas på plattformen, ett värde som lever kvar
efter projekttiden.

Umeå universitet är sedan 2015 ett av tre riksidrottsuniversitet, har fem starka fakulteter inom humaniora,
medicin, samhällsvetenskap och teknik. Riksidrottsuniversitetet har idag under idrottshögskolan olika
centrumbildningar riktade mot idrott såsom Innebandyns kompetenscenter, Elitskidcenter och
Orienteringsprestationscenter vilka samverkar med näringsliv, kommun och idrottssektorn. Det finns en
önskan att kunna satsa även på fysisk aktivitet och hälsa i en bred bemärkelse till gagn för en friskare
befolkning och i samverkan med hälso- och sjukvård. Umeå som riksidrottsuniversitet har som målsättning
att bli Skandinaviens ledande inom området och en stark koppling till Österbotten efterfrågas. Samarbete har
inletts med Kuortane Olympic Training Center och arbete pågår för att formulera hur samarbetet kan
intensifieras med t.ex. fler utbyten för kompetenshöjning och utbyten något som kan utvecklas inom centret.

Uminova Innovation är en etablerad samverkansorganisation som genom en strukturerad process kan driva
utvecklingen av idéer till kommersialisering som kommer till användning och ger ekonomisk vinst till den
svenska regionen. Genom att länka in Uminova Innovation kommer branschområdet i stort både på finska
och svenska sidan att dra nytta av deras unika kompentenser. Inom kompetenscentret kan första steget i en
innovationskejda inom fysisk aktivitet etableras och Uminova har möjlighet att ta vid i processen och
möjliggöra högre grad av kommersialisering.

Horisontella kriterier - Hållbar utveckling



Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987 är hållbar utveckling ¿en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov¿. Denna definition utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling inom projektet. Folkhälsomål och
miljökvalitetsmål är nära sammankopplade i strävan att nå en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och
ekonomiskt. Insatser för ökad fysisk aktivitet i befolkningen är något som är centralt i detta projekt och kan
också ses som en viktig komponent i en hållbar utveckling. I stort sett alla insatser som ökar människors
fysiska aktivitet bidrar till en hållbar utveckling och många av miljökvalitetsmålen kan i sin tur bidra till att
förbättra människors förutsättningar för fysisk aktivitet. Infrastruktursatsningar såsom ett kompetenscentrum
för fysisk aktivitet och hälsa kan leda till bestående förändringar i människors rörelsemönster och bidra till en
hållbar utveckling.

Behovet av hållbart kompetenscenter med hållbara kompetensutvecklingar, kunskapsutbyte, forskning,
innovation och infrastruktur utgör en nödvändig grund för att säkerställa att de kompetenser finns för att i
framtiden möta de regionala och internationella utmaningar som krävs för att kunna använda fysisk aktivitet
och hälsa som behandling i den negativa regionala demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning
med livsstilsrelaterade sjukdomar. För att möjliggöra och stimulera innovationer och e-hälsa inom fysisk
aktivitet och hälsa krävs en sådan centrumbildning som kan bidra till försörjningen av samhällets behov av
specialistkompetens inom området och som kan stimulera tvärvetenskaplighet samt kritiskt och kreativt
tänkande. Gällande ekologisk hållbarhet, dvs projektets påverkan på miljön, förväntas projektet bidra till en
hållbar utveckling genom att de geografiska avstånden överbryggas med teknisk infrastruktur. Det i sin tur
minskar behovet av resor och belastning på miljön. Den virtuella noden möjliggör ömsesidiga kontakter,
lärande och nätverkande utan att behöva resa. Mer än 70 % av projektets möten kommer att hållas digitalt.
Detta gäller även i projektets förlängning, då behovet av resor inom regionen i samband med
kompetensutveckling minskar. Material kommer att tas fram för digital spridning på den virtuella plattformen
vilket kommer att minska påfrestningen på miljön jämfört med traditionellt pappersburet
kompetensutvecklingsmaterial och information. Analys utföres under planeringsstadiet för att säkerställa
hållbarhetstänk som sedan följs upp i utvärderingsfasen då analys av hållbarhetsaspekter utvärderas (såsom
antal möten som hålls virtuellt, antal dokument som görs tillgängligt via plattformen). Projektet bidrar således
till grön tillväxt och möjliggör effektivare användning av resurser.

Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan kvinnor och män

Den övergripande målsättningen att främja fysisk aktivitet och hälsa kommer alla invånare till gagn. Inom
den traditionella hälso- och sjukvården arbetar idag fler kvinnor än män. Under de senaste åren har den
traditionella hälso- och sjukvården börjat kompletterats med andra typer av hälso- och friskvårdsföretag. Det
handlar om en växande bransch med mångfald av små företag som erbjuder andra behandlingsformer,
terapier och innovationer. En tidigare branschöversyn i Sverige har visat att ungefär 85 procent av
hälsoföretagen ägs av kvinnor. Ett annat tydligt resultat är att företagen är små och de allra flesta företagen
drivs i form av enskild firma. Studien visar att hela 80 procent av företagen drivs om enskild firma, medan 15
procent drivs i form av aktiebolag och 5 procent i form av handelsbolag. Ett annat intressant resultat är att
huvuddelen av de företag som startats av män, är betydligt äldre företag. Branschtillväxten beror med andra
ord på att kvinnor har startat företag, och de etablerar sitt företag oftare i form av enskild firma. Den ovan
beskrivna genusfördelningen står i bjärt kontrast till den överrepresentation av män som idag förekommer
inom medicinsk teknik och IT företag. Projektet kommer att skapa mötesplatser för dessa grupper vilket
också ger en ökad ömsesidig förståelse. Projektet bör kunna motverka traditionella former av
könsdiskriminering då det strävar efter att erbjuda digitala mötesplatser samt kompetensutvecklingar,
vilket visat sig särskilt användbara för kvinnor som av familjeskäl haft svårt att tillgodogöra sig traditionella
insatser samt skapar tvärvetenskapliga och tvär professionella mötesplatser.

Projektet kommer medvetet att verka för jämställdhet genom att skapa en verksamhet där män och kvinnor
har samma förutsättningar att delta. Projektdeltagarna strävar efter att främja jämställdhet mellan kvinnor och
män i alla projektaktiviteter. Inom centret kommer strävan i personalbesättning att vara jämställd (60-40).
Styrgruppen och projektanställda inkluderar både kvinnor och män. Styrgruppen kommer att säkra att
jämställdhet finns med som en integrerad del i strategiska dokument och verktyg som styr centret.
Jämställdhetsintegrering kommer att finnas som specifik punkt i tids- och aktivitetsplanen. En analys utförs
för att utvärdera de aktiviteter som genomförs inom centret får ett jämställt genomslag. Om utvärderingen
visar på sned jämställdhetsfördelning kommer en utvärdering och ställningstagande att ske för att bättre
anpassa och nå ut med centrets aktiviteter.

Gällande mätbara mål, ansökan till Botnia-Atlantica har som mål att utveckla ett långsiktigt hållbart och
jämställt kompetenscentra för fysisk aktivitet och hälsa. Delmålen inkluderar bla. att etablera fysiska och
virtuella mötesplatser för samverkan samt utnyttja befintliga arenor och verktyg för att stötta
innovationsprocesser, något som kommer att öka jämställdheten då tillgänglighet på egna villkor ökar. Inom
centrat finns möjlighet att följa upp indikatorer för jämställdhet såsom deltagande män och kvinnor, från
vilka branscher deltagande män och kvinnor kommer ifrån samt vilka yrken som finns representerade bland
män och kvinnor. Jämställdhetsmål kommer att prioriteras i den plan som tas fram av lednings- och
styrgrupp.



Horisontella kriterier - Lika möjligheter och icke-diskriminering

Fysisk aktivitet och hälsa har stor potential att vara en arena som möjliggör delaktighet och mångfald i
samhället. Det finns även en politisk vilja att dra nytta av fysisk aktivitet som ett viktigt stöd i
integrationsarbetet, vilket kan exemplifieras med de 116 miljoner kr som regeringen har avsatt till
idrottsrörelsen under perioden 2015 - 2016 som stöd för att underlätta nyanländas idrottsliga aktivitet för att
förbättra integration och även fysisk och psykisk hälsa.

Projektet arbetar medvetet för att förebygga direkt och indirekt diskriminering och verka för att personer
oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
behandlas lika. Ingående offentliga organisationer arbetar aktivt med dessa frågor till vardags i sina
verksamheter och den kompetensutveckling och erfarenhet som finns på området kommer aktivt att
tillvaratas i projektet (tex ingår Umeå kommuns folkhälso- och tillgänglighetsstrateg i styrgruppen) I
rekrytering av personal i projektet kommer parterna att måna om kön och mångfald. Funktionsnedsättning
kommer att beaktas vid uppbyggande av virtuella miljön såväl fysiska som kognitiva vilket torde öka
tillgängligheten för individer med funktionsnedsättning.

Projektet vänder sig till hela sjukvårds och hälsobranschen involverad i fysisk aktivitet och hälsa oavsett var
de arbetar geografiskt eller vilket specifikt branschsegment samt forskare intresserade av området. Hemsidan
med information, databas över tillgänglig expertis samt kontaktuppgifter och samverkansyta är tillgänglig för
alla. Den virtuella noden och databasen kommer att vara lätt att nå och alla material i databasform skall vara
lätt att läsa och förstå för användarna. Inom ramen för etablering av kompetenscentra kommer ett målinriktat
arbete att bedrivas för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter att delta i aktiviteter inom centret.
Projektet har möjlighet att följa upp mångfaldsarbetet
genom analys av aktivitetsloggar och enkäter.

Sammanfattande projektbeskrivning

Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar och upprätthåller hälsan utan biverkningar. Fysisk inaktivitet är å
anda sidan en stor riskfaktor för livsstilsrelaterade sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-
diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, psykisk ohälsa och cancer. I en tid där stillasittandet ökar både i
hemmet och på arbetsplatsen samtidigt som medelåldern i Sverige och Finland stadigt ökar utgör detta en stor
utmaning för det moderna samhället.

En viktig del av behandling och förbyggande av livsstilsrelaterade sjukdomar är således att öka
aktivitetsvanor och här är beteendeförändring en nyckelfaktor för långsiktig framgång. Forskning visar att
kunskapen om att vi behöver öka vår fysiska aktivitetsnivå finns hos befolkningen men avspeglas inte i
levnadsvanorna. En stor utmaning är således att på ett resurssparande sätt öka individens motivation att
genomföra livsstilsförändringar.

Samtidigt finns det internationellt ledande forskningsmiljöer, befintliga innovationsprogram och intresserade
parter med aktivt intresse och kunskap för att utveckla fysisk aktivitet och hälsa-sektorn i området. En insats
för att sammanföra dessa tillgångar kan därför motverka den negativa utvecklingen och samtidigt skapa
tillväxt i regionen.

Detta projekt ämnar fokusera på två utmaningar som relaterar till det här mångfacetterade ämnet. Det första
delområdet berör vetskapen om att människor förblir passiva trots insikten om att de val som majoriteten gör
i vardagen (inaktivitet) försämrar livskvalitén. Den naturliga följdfrågan är varför? Det andra delområdet
berör den information och kommunikation om fysisk aktivitet och hälsa som vi processar dagligen. Denna
kan uppfattas som ensidig och uppenbarligen tilltala enbart en del av befolkningen. Under projektet ämnar vi
sammanslå dessa delområden och identifiera, utforma, pilottesta och utvärdera nya digitala tjänster inom
fysisk aktivitet och hälsa utgående från individens personlighet och egna målsättningar.

Modern teknik, i form av olika typer av e-hälsa, exempelvis mobilapplikationer (appar) och -system som
hjälper individen att göra kloka val i vardagen och där de dagligen kan följa sin utveckling, ökar individens
delaktighet och möjliggör samtidigt direkt återkoppling till vårdgivaren. Idag finns tekniken tillgänglig för att
möjliggöra behandling på nätet och behandlingssystem är utprovade för vissa sjukdomar såsom depression
och ångest men ännu ej för livsstilsförändringar. Hälso- och sjukvården har därför stort intresse för att
utveckla bättre verktyg vilka kan främja hälsosamma aktiva levnadsvanor såsom nätbaserade
behandlingsformer som kostnadseffektivt kan nå ut till en stor population.
Detta öppnar också dörrar för etablering och tillväxt av företag inom nischen för e-hälsa vilket resulterar i en
dubbel vinst för regionen där både folkhälsan och näringslivet gynnas. Syftet med projektet är således att
skapa ett gränsöverskridande, virtuellt kompetenscentrum inom fysisk aktivet som samlar aktörer från
akademi, föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor i Kvarkenregionen och där innovation och utveckling
står i fokus. En av vår tids största samhällsutmaningar med en åldrande och inaktiv befolkning kan
därigenom vändas till något positivt i regionen genom ökad innovation, företagsetablering och folkhälsa
baserat på teknologiska lösningar tillsammans med evidensbaserad forskning och behandling.



Abstract (på engelska)

Digital innovation have the possiblity to transform the future of health and care in Europe and turn
demographic change into an opportunity for social development and economic growth. Sweden and Finland
share a heavy future burden; an aging and increasingly sedentary population that will lead to a sharp increase
in lifestyle-related diseases and thus increasing both individual suffering and economic burden. At the same
time, within the region there are leading international research environments, existing innovation programs
and a private market with an active interest and knowledge to develop physical activity and health. An effort
at bringing these assets together has therefore the potential to counteract the negative development and at the
same time create growth in the region. The Swedish government addresses physical activity in the public
health goals and highlights that it could replace or supplement drug treatment in some cases, as it is a
treatment with few side effects (Reg.Prop. 2002/03: 35). In Finland, there is a new social and
health care reform underway, which applies from 2015 to 2019. In the Finnish bill are clear objectives that
strives to increase healthy lifestyles and physical activity and to reduce health disparities in the population.
Increasing physical and mental illness in the community and the realization that physical inactivity is a part
of the cause, and that physical activity part of the solution, has raised the need for deeper understanding of
the effects of physical activity to meet the health care needs.

The growing interest in physical activity and health from governmental agencies requires evidence-based
guidelines from the academia, but it is also of importance that the increasing demand is met by the private
market. According to the Swedish Sports Confederation, more than 3 million people are engaged in
organized sports in Sweden and in Finland, the corresponding figure is over 1.1 million. This illustrates the
potential for collaboration between health care and industry on the preventative and secondary preventative
treatment with physical activity. By bringing the collective academic knowledge together with the industry's
potential for development and the existing innovation support in the region, the burden on tax-funded health
care could decrease.

Through knowledge transfer, innovation support and interlocking of key competences, a centre of excellence
in physical activity and health, therefore, has the potential to develop the region in a positive direction, both
at organizational and individual level. The project can also contribute to greater equality between women and
men in an industry dominated by women in the health sector and a male-dominated technology industry. The
overall objective is therefore to establish a sustainable, cross-border, virtual centre of excellence for physical
activity and health, which through collaboration can push the development of digital health and care forward
for high quality, internationally competitive research, increase utilization and product development and
improve the health of residents of Västerbotten and Österbotten.

Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk)



Ruotsissa ja Suomessa on sama tulevaisuuden haaste; ikääntyvä ja yhä enemmän paikallaan istuva väestö,
joka johtaa voimakkaaseen elintasosairauksien kasvuun ja tätä kautta myös kasvaviin taloudellisiin
kustannuksiin. Samanaikaisesti löytyy myös kansainvälisestikin merkittäviä tutkimusorganisaatioita,
käynnissä olevia innovaatio-ohjelmia sekä yhteistyötahoja, joissa on kiinnostusta ja osaamista kehittää
liikunta- ja terveyssektoreita. Panostamalla siihen, että nämä voimavarat yhdistetään, on mahdollista muuttaa
tätä negatiivista kehitystä ja samanaikaisesti saada aikaan toimialan kasvua.
Ruotsin hallitus on nostanut esille fyysisen aktiivisuuden merkityksen kansanterveyden edistämisessä ja
painottanut sitä, että fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä voidaan joko korvata tai täydentää osassa sairauksia
toimimalla terveydenhuollossa vaihtoehtona, jossa on vähän sivuvaikutuksia (Reg.Prop, 2002/03:35).
Suomessa on samanaikaisesti käynnissä sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon uudistus koskien vuosia
2015-2019. Ehdotettu malli sisältää selvät tavoitteet siitä, että pyritään parantamaan jokaisen suomalaisen
elintapoja ja lisäämään fyysistä aktiivisuutta arkielämässä kaventaen näin väestön terveyseroja.
Lisääntyvä fyysinen ja henkinen pahoinvointi yhteiskunnassa sekä näkemys siitä, että fyysinen passiivisuus
on tähän osasyynä ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen on osa ongelmanratkaisua,
on myös korostanut tarvetta osaamisen lisäämisestä, jotta niin terveydenhuollon kuin sairaanhoidon tarpeisiin
pystyttäisiin vastaamaan.
Kasvava kiinnostus niin viranomaisten kuin terveydenhuollon puolelta asettaa vaatimuksia suositusten
tieteellisille perusteluille kuin myös palvelujen kysynnän kautta elinkeinoelämälle.
Ruotsin valtakunnallisen Urheiluliiton mukaan yli 3 miljoonaa ruotsalaista osallistuu tänä päivänä
urheiluseuratoimintaan ja Suomessa vastaava luku on yli 1,1 miljoonaa ihmistä. Tämä tekee näkyväksi
mahdollisuudet, jotka ovat saavutettavissa ennaltaehkäisevässä työssä terveydenhuollon ja elinkeinoelämän
yhteistyöllä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä.
Jos pystytään yhdistämään akateeminen osaaminen elinkeinoelämän kehityspotentiaaliin julkisen
innovaatiotuen avulla, voidaan verorahoitteisen terveydenhuollon ja sairaanhoidon painetta tämän kautta
pienentää.

 Tietotaidon vaihdon, innovaatiotuen sekä avainosaamisen yhdistämisellä suunniteltu fyysisen aktiivisuuden
ja terveyden osaamiskeskus omaa hyvät mahdollisuudet kehittää ko. palvelualaa ja myös epäsuorasti julkista
sektoria.  Tämä tapahtuu kehittämällä tuotteita ja palveluita oikeansuuntaisesti niin informaatio- kuin
kommunikaatiotekniikan alueella koskien yhtälailla organisaatioita kuin yksittäisiä ihmisiä. Innovaatiot, jotka
lisäävät väestön kykyä ennaltaehkäistä sairauksia, kaventavat samalla viime aikoina lisääntyneitä
maantieteellisiä terveyseroja.  Projekti voi johtaa myös tasa-arvon lisääntymiseen naisvaltaisen terveysalan ja
miesvaltaisen teknisen alan välillä.
Näin ollen päätavoitteena projektissa on luoda pysyvä rajat ylittävä fyysisen aktiivisuuden ja terveyden
virtuaalinen osaamiskeskus, joka edistää korkeatasoista kansainvälistä ja kilpailukykyistä tutkimusta,
myötävaikuttaa lisäävästi yritys- ja innovaatiotoimintaan samalla edistäen väestön terveyttä niin
Västerbottenin kuin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella.

Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Kommunikation 2017-01-01 2019-12-31 140 065 Syftet med projektets kommunikation skall vara att skapa en

mer positiv attityd till innovationsarbete hos närings och
föreningsliv, universitet, men även ledning och medarbetare
inom hälso- och sjukvård. Innovationer och projekt som
skapas under projekttiden skall lyftas fram som positiva
exempel och verka som förebilder och inspiration.
Kommunikationen skall riktas såväl mot SME företag som
anställda inom föreningsliv, universitet och hälso-, sjukvård
och omsorg. Utarbetande av
kommunikationsplan/disseminationsplan som ger svar på vad
som ska sägas, genom vilka kanaler, när i tiden och till vem.
Kommunikationsplanen ska omfatta bakgrundsbeskrivning,
nulägesanalys, avgränsningar, syfte, strategi, mål, målgrupper,
budskap, medieval, ansvarsfördelning och tid- och
aktivitetsplan. Med kommunikationsplanen som grund sprids
information om projektets verksamhet och resultat. I
arbetspaketet ingår framtagande av kommunikationsplan,
genomförande av kommunikationsplan inkluderade
pressmeddelanden, porträtt av lyckade case, information för
publicering på Virtuella plattformen samt på
samverkansparters respektive hemsidor och framtagning av
framtagning av journalistiskt material för publicering i t ex
branschtidningar.



Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
1.1.Disseminations plan 2017-01-01 2017-03-31 12 840 Disseminations plan inkl. detaljer kring projektets

kommunikationsaktiviteter.

1.2.Disseminations material 2017-01-01 2017-07-01 51 361 Hemsida och dissemination av mallar och material såsom info
material.

1.3.Disseminations aktiviteter 2017-01-01 2019-12-31 32 101 Aktiviteter kommer att utföras under hela projekttiden enl.
framtagna disseminationsplanen.

1.4.Organisation av konferens 2017-04-01 2019-09-30 12 840 Konferens anordnas i början och slutet av projektet.

1.5.Marknadsföring 2017-01-01 2019-09-30 22 915 Deltagande i möten lokalt, nationellt, internationellt.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
Projektledning 2017-01-01 2019-12-31 310 115 Ledning och styrning av projektets verksamhet, upprättande

av projektplan, leda och samordna arbetet, rapportera till
styrgruppen, sammankalla och leda projektmöten, rapportera
avvikelser, vidta lämpliga åtgärder vid störningar i projektet
samt ansvara för dokumentation och rapportering.
Projektledningen ansvarar för att resultaten från projektet
sprids. I årliga lägesrapporter redovisas resultatet av och
åtgärderna utifrån vad som kommer fram i den löpande
utvärderingen. Projektledningen sprider utvärderingsresultaten
och dessutom delta i aktiviteter som gynnar lärandet mellan
andra projekt. En genomgång av hur projektet bidrar till
jämställdhet mellan kvinnor och män sker i styrgruppen.
Medarbetare och styrgrupp erbjudas att genomgå en
utbildning i jämställdhetsintegrering.
En ytterligare uppgift för projektledningen är att få till stånd
en ökad kännedom mellan samverkanspartners om dessas
respektive processer och en ökad samsyn och gemensam
målbild för det arbete som görs.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
2.1.Jämställdhets integrering 2017-01-01 2019-09-30 27 177 Aktiviteter med jämställdhet i fokus.

2.2.Slutrapportering 2017-01-01 2019-12-31 27 177 En slutrapport ska tas fram gemensamt med alla
projektpartners.

2.3.Partnerskaps avtal 2017-01-01 2017-06-30 13 589 Partnerskapsavtal inkluderande, regler för projektet, roller,
ansvarsområden och budgetrapportering tas fram och signeras
av alla projektpartners.

2.4.Monitorering av projekt
progress

2017-01-01 2019-12-31 81 533 Monitorering av projektplan och mål uppfyllelse utförs av
ledande part. Projektet kommer att särredovisas med ett
specifikt projektkonto och projektägaren Västerbottens läns
landsting och även hos samverkansparterna i projektet.

2.5.Styrgrupp 2017-01-01 2019-12-31 38 340 Då projektet är stort och både tvärsektoriellt och
tvärprofessionellt görs en tidig översyn av fältet av
projektledningen för att säkerställa en god spridning och
kompetens. Identifierade intressenter som befinns kunna ha
högt inflytande att kunna påverka projektets förutsättningar
och resultat samt intresse av att ta del och stödja projektet
bjudes in för att delta i styrgrupp. Ersättning för deltagande i
styrgruppsmöten samt resor. 12 st i styrgrupp, 4 möten IRL, 8
VR, IRL dagsersättning schablon(3375 per dag, 422 per
timme) samt resa schablon 1500, VR 3 h möte. IRL=162000,
VR=12540

2.6.Möten 2017-01-01 2019-12-31 27 177 Projektmöten anordnas vartannat år.

2.7.Progress rapport 2017-01-01 2019-12-31 95 121 Progress rapportering och ekonomisk översyn utförs



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
3.Etablering av
Kompetenscentrum

2017-01-01 2017-12-31 477 502 Etablering av kompetenscenter för fysisk aktivitet och hälsa i
arbetsliv och fritid. ¿Forskning som påverkar,
kompetensutveckling som förnyar och innovation genom
samverkan utvecklar samhället¿
Syftet med projektet är att utifrån identifierade behov inom
närings- och föreningsliv, hälso-, sjukvård och omsorg
utveckla och kommersialisera idéer samt bygga kapacitet för
att underlätta introduktion av innovationer inom fysisk
aktivitet och hälsa inom detta tvärsektoriella område. Projektet
bidrar på sikt till att fler företag inom regionen växer och
skapar arbetstillfällen och utvecklar hälso-, sjukvård och
äldreomsorg i regionen.
Detta sker genom att skapa en sammanhållen kedja från
forskning till marknad för att därigenom minska den tid det tar
för en ide att omsättas och utvecklas till en produkt, tjänst
eller organisatorisk lösning. Denna kapacitetsuppbyggnad
täcker upp en brist i det befintliga stödsystemet riktat till
forskning, offentliga aktörer samt näringsliv. Bristen består i
kopplingen mellan dessa aktörer på en tvärsektoriell arena
samt avsaknad av en aktör som adresserar problematiken med
att få in samhällsaktörer och näringslivet i bredare
forskningsinsatser och utvecklingsprojekt som adresserar de
samhälleliga utmaningarna på EU-nivå. Kompetenscentret
kommer att fokusera på att dels stärka kapaciteten hos det
regionala näringslivet att ta del av och dra nytta av
forskningens resultat men också stärka innovatörers/forskares
förmåga att ta sig fram med sina idéer och omsätta dessa i
organisatoriska lösningar eller nya produkter och tjänster.
Kompetenscentret står på tre aktiva arbetspaket som
samverkar; kompetensutveckling (4), kapacitetsuppbyggnad
för innovationer och entreprenörskap (Forskning och
samverkan)(5) samt innovation, nyttiggörande och
kommersialisering (6).

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
3.1.Förberedande arbete 2017-01-01 2017-06-30 105 050 Förberedande arbete för att bygga Kompetenscenter

3.2.Etablering av
Kompetenscenter

2017-01-01 2017-12-31 105 050 Etablerande av Kompetenscenter, inkl. skapande av
handlingsplan, regler, strukturer mm.

3.3.Skapande av Virtuell
plattform

2017-01-01 2017-06-30 85 950 Virtuell plattform och databas designas och skapas.

3.4.Skapa fysiska noder. 2017-01-01 2017-06-30 128 490 Skapa jämställda mötesplatser för fortsatt byggande av
nätverk för fysisk aktivitet och hälsa i Sverige och Finland

3.5.Workshops 2017-04-01 2017-12-31 47 750 Workshops hålls under uppstartsfasen

3.6.Närvaro vid strategiska
nätverk och konferenser.

2017-01-01 2017-12-31 4 775 Medverka vid olika strategiska nätverk nationellt och
internationellt



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
4.Kompetensutveckling 2017-01-01 2019-12-31 257 706 Inom detta tvärsektoriella område är behovet av kunskap och

kompetensutveckling stort. Syftet med arbetspaket 4 är att
stärka utvecklingen av kompetens och stärka och synliggöra
kompetensutvecklingsinsatser som kommersialiserbara
innovationer i sig. Genom kompletta miljöer skapas en helhet
som stimule¬rar dynamisk samverkan mellan å ena sidan
utbildning och forskning, å andra sidan näringsliv och
samhälle. Kompetenscentrets miljö och samverkan med
omvärlden innebär att nya idéer kan spridas i en vidare krets.
Det möjliggör ett inflöde av nya idéer och ny kunskap, som
stärker och förnyar de tvärsektoriella miljöerna inom området
fysisk aktivitet och hälsa. En lyckad tvärsektoriell satsning på
fysisk aktivitet och hälsa kräver att gemensam
gränsöverskridande kunskap om befolkningens samlade behov
av insatser och metoder för att planera och koordinera och
genomföra dessa kontinuerligt måste utvecklas och
implementeras i verksamheterna/aktörernas arbete.
Det kräver dessutom att berörda samhällsinstanser utvecklar
kunskap om varandras kompetens och ansvar.
Det innebär också en möjlighet till kontinuerlig utveckling av
kvaliteten verksamheter i syfte att göra väl avvägda
priori¬teringar. Arbetspaketets huvudfokus är att identifiera
behov, skapa, pilottesta och utvärdera
kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensutveckling som
innovation i sig förs över för att vidareutvecklas inom
arbetspaket 6.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
4.1.Identifiera
kompetensutveckling och
behov av
kompetensutveckling

2017-01-01 2017-06-30 77 312 Etablerade kompetensutvecklingsinsatser inom fysisk aktivitet
och hälsa samt behov därav identifieras.

4.2.Utforma
kompetensutvecklingsinsatser

2017-07-01 2019-12-31 128 853 Kompetensutvecklingsinsatser tas fram baserat på behov och
luckor i tillgängligt utbud.

4.3.Pilottesta
kompetensutvecklingsinsatser

2017-07-01 2019-12-31 38 656 Kompetensutvecklingsinsatser tas fram testas i båda länder

4.4.Utvärdering av
kompetensutvecklingsinsatser

2017-07-01 2019-12-31 12 885 Kompetensutvecklingsinsatser som pilot testas utvärderas och
uppdateras

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
5.Kapacitetsuppbyggnad för
innovationer och
entreprenörskap (Forskning
och samverkan)

2017-01-01 2019-12-31 257 706 Det krävs ett synliggörande och spridning av befintlig
forskning men även att sammanföra forskare med hälso-och
sjukvård, omsorg samt förenings- och näringsliv för att
identifiera och formulera behov av områden som behöver
utvecklas och beforskas. Detta är en tidig fas i
innovationskedjan. Genom utveckling av gemensamma
arbetssätt i hela kedjan från idé via forskning till marknad
ökas sannolikheten att lyckas med att öka innovationsgraden.
Arbetspaket 4 fokuserar därför på att identifiera behov, skapa,
pilottesta och utvärdera

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
5.1.Identifiera forsknings
projekt och behov av
forskning

2017-01-01 2017-06-30 128 853 Etablerade forskningsprojekt inom fysisk aktivitet och hälsa
samt behov därav identifieras.

5.2.Utforma forsknings
projekt i samverkan

2017-07-01 2019-12-31 51 541 Forskningsprojekt tas fram baserat på behov från samverkan
med näringsliv och offentliga organisationer.

5.3.Pilottesta forsknings
projekt

2017-07-01 2019-12-31 51 541 Forskningsprojekt tas fram testas i avsedd miljö

5.4.Utvärdering av forsknings
projekt

2017-07-01 2019-12-31 25 771 Forskningsprojekt som pilot testas utvärderas och uppdateras



Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
6.Innovation, nyttiggörande
och kommersialisering

2017-01-01 2019-12-31 293 715 Syftet med arbetspaketet är att främja en hållbar,
gränsöverskridande regionsbaserad innovationsutveckling
inom fysisk aktivitet och hälsa. För att uppnå detta krävs en
öppen och mångfasetterad innovationsmiljö med tillhörande
metodik, för att möjliggöra progression från en bred idé-
generering till konkreta och rimliga förslag/lösningar.
Arbetspaket 6 faciliterar att forskningsresultat vidareutvecklas
till kommersialiserbara produkter eller metoder som
nyttiggörs och testas inom ideala miljöer.
Arbetspaketet har tre delmål. Ett första delmål innebär
utveckling av innovationer i form av prototyper och tjänster,
vilka därefter med stöd av aktiviteter i arbetspaketet kan
vidareutvecklas och/eller implementeras av företag och
organisationer. Ett andra delmål innebär att idéer och förslag
bättre lämpade för forskning och utveckling, såsom
projektansökningar, slussas vidare till arbetspaket 5
¿Kapacitetsuppbyggnad för innovationer och
entreprenörskap¿.  Ett tredje delmål är framtagande av
specifik gränsöverskridande innovationsprocess i samarbete
med samarbetspartners(6.2).
Öppen innovation kommer att användas, en metodik som idag
är ett allt mer förekommande tillvägagångssätt för att främja
problemlösning och som används framgångsrikt av
samverkanspartners. Genom att identifiera (6.1) och sedan
sammanföra behovsaktörer (ledning, anställda, vårdtagare
inom hälso- och sjukvård och omsorg och förenings- och
näringsliv) med olika kompetenser och leverantörer (från
väntade och oväntade områden), samt klienter och
konkurrenter, så skapas förutsättningar för att finna bättre
lösningar på identifierade problem (6.4). Öppen innovation
kräver därmed mångfald både gällande identifiering av behov,
och utvecklande av lösningar. De innovationer och
projektförslag som kommer ut av arbetspaketet kan vara
startskottet för en innovationsupphandling, eller projekt- eller
forskningsuppslag för en ny produkt eller tjänst. Ett beprövat
arbetssätt för innovationsutveckling som består av ett antal
workshops ligger till grund för arbetet inom detta arbetspaket
(6.4). Fokus sker även på
prototypframtagning/testning/utvärdering (6.3) av fysiska och
digitala prototyper av produkter och tjänster, eller abstrakta
prototyper i form av idéer för vidare forskningsprojekt och
projektansökningar. Ett arbete som sker i samverkan med
styrgrupppartners.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
6.1.Identifiera forskare och
näringsliv med behov av
process stöd

2017-01-01 2017-06-30 44 057 Identifiering av forskare/näringslivsaktörer med behov av stöd
i olika faser av produkt framtagning såväl som nyttiggörande
eller kommersialisering. Representanter från verksamheter
inom hälso- och sjukvård identifierar utmaningar och behov.

6.2.Utforma innovationskedja
i samverkan

2017-07-01 2019-12-31 176 229 Innovationskedja tas fram baserat på behov från samverkan
med forskare, näringsliv och offentliga organisationer.
Innovationsansvarig samt PI koordinerar med projekt som
länkar in för mervärde (innovation+, Uminova Innovations)
och arbetar fram gemensam överkoppling och struktur. Ingår
samverkan med dessa projekt.

6.3.Pilottesta innovationer 2017-07-01 2019-12-31 29 371 Innovationer testas i miljöer och valideras inför nyttiggörande
och kommersialisering.

6.4.Workshops 2017-07-01 2019-06-30 13 607 Workshops med avsikt att ge forskare möjlighet att sprida sina
resultat till näringsliv

6.5.Utvärdering av
innovationskedja och utfall

2017-04-01 2017-08-31 29 371 Utvärdering av insatser att underlätta nyttiggörande och
kommersialisering av metoder och produkter inom fysisk
aktivitet och hälsa.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning
7.Utvärdering och hållbarhet 2017-01-01 2019-12-31 17 485 Utvärdera projektets beståndsdelar samt möjligheten för

hållbarhet i varje moment. En genomgång av hur projektet
bidrar till jämställdhet mellan kvinnor och män sker i
styrgruppen. Projektledningen sprider utvärderingsresultaten
och deltar i aktiviteter som gynnar lärandet mellan andra
projekt samt verkar för hållbar implementering efter
projekttidens slut.



Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad
7.1.Utvärdering av projekt
aktiviteter

2017-01-01 2019-12-31 12 239 Utvärdering från olika aktiviteter och perspektiv såsom
akademiskt, förenings, företag och offentlig verksamhet.

7.2.Workshops: framtida
aktiviteter

2019-01-01 2019-08-31 5 245 Projektpartners inbjuds tillsammans med representanter från
akademiskt, förenings, företag och offentlig verksamhet för att
överväga möjlighet för framtida hållbarhet.

EU-budget

Kostnadstyp Västerbottens läns landsting
Personal 1 332 835

 - Projektledare 214 644

 - Kommunikatör 89 435

 - Admin/ekonomi 89 435

 - Koordinator 208 745

 - Webansvarig 104 341

 - Forskningsansvarig 208 745

 - Utbildningsansvarig 208 745

 - Innovationsansvarig 208 745

Kontor och administration 0

Extern sakkunskap och externa tjänster 59 605

 - Ersättning för styrgrupp, tjänster i samband med
anordnande och genomförande av konferens och
möten, marknadsföring och kommunikation.
Utveckling, ändring, uppdatering av it system och av
webbplatser samt hårdvara och programvara för it.

59 605

Resor och logi 28 434

 - Resor utanför Sverige, resor, logi samt
konferensavgifter i samband med extern närvaro och
marknadsföring

28 434

Utrustning 133 490

 - Avskrivningar, inköp av utrustning för likställning
av fysiska noder.

5 000

 - Förbrukningsmateriel såsom Lab material. 128 490

Schablonkostnader 199 926

 - OH kostnader för personal 15% 199 926

Avgår projektintäkter (negativ kostnad) 0

Summa, faktiska kostnader 1 754 290

Summa, bidrag i annat än pengar 0

Summa, kostnader 1 754 290

Finansiär Beskrivning Västerbottens läns landsting
Offentlig kontantfinansiering 1 754 290

 - Region Västerbotten Ansöker om projektmedel för
medfinansering av ansökan på 11%

192 972

 - Region ÖSterbotten Ansöker om Region Österbotten
(ansökt om 11% medfinansiering)

192 972

 - Västerbottens läns landsting Medfinansering beviljad 126 309

 - Umeå Universitet Medfinansering beviljad 31 577



 - Kuortane Olympic Training
Center

Medfinansering beviljad 78 943

 - Folkhälsan Finland Medfinansering beviljad 78 943

 - Interreg Botnia-Atlantica Ansöker om 60% medfinansering 1 052 574

Privat kontantfinansiering 0

Summa, kontant medfinansiering 1 754 290

Summa, bidrag i annat än pengar 0

Summa, medfinansiering 1 754 290

Europeiska regionala
utvecklingsfonden

0

Stödandel (EU-medel) av
faktiska kostnader

0 %

Stödandel (EU-medel) av
stödgrundande finansiering

0 %

Stödandel (EU-medel) av total
finansiering

0 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än EU-
medel)

100 %

Andel privat finansiering 0 %

Total finansiering 1 754 290

Sökt belopp 0

Förväntas intäkter efter projektets slut?
Nej

Om osäker, kommentera

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej

Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

Norsk budget

Kostnadstyp Norsk projektbudget
Personal 0

Kontor och administration 0

Extern sakkunskap och externa tjänster 0

Resor och logi 0

Utrustning 0

Schablonkostnader 0

Avgår projektintäkter (negativ kostnad) 0

Summa, faktiska kostnader 0

Summa, bidrag i annat än pengar 0



Summa, kostnader 0

Finansiär Beskrivning Norsk projektbudget
Offentlig kontantfinansiering 0

Privat kontantfinansiering 0

Summa, kontant medfinansiering 0

Summa, bidrag i annat än pengar 0

Summa, medfinansiering 0

IR Midler 0

Stödandel (IR Midler) av
faktiska kostnader

0 %

Stödandel (EU-medel) av
stödgrundande finansiering

0 %

Stödandel (EU-medel) av total
finansiering

0 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än EU-
medel)

0 %

Andel privat finansiering 0 %

Total finansiering 0

Sökt belopp 0

Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 firmatecknarintyg 2016 VLL (003).pdf Underlag som styrker firmateckningsrätt

2 Medfinansieringsfo¿rbindelse FHU, medfinansieringsanso¿kan O¿F.pdf Intentionsavtal Folkhälsan

3 Medfinasineringsfo¿rbindelseKuortane.pdf Intentionsavtal Kurotane

4 Valutakurs-for-svensk-medfinansiering.xlsx Valutakurs EU - SKr

Signatur
Saknas


