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Du håller nu den femte årsberättelsen för profilområde Hälsoinnovation i din hand. Syftet
med årsberättelsen är att ge en inblick i det strategiska arbete som pågår på Högskolan med
utgångspunkt i profilområdet, och att ge exempel på pågående forskning, utbildning och
samverkan. Liksom de senaste åren har omslaget till årsberättelsen ett naturmotiv. Vi har
sett ängen, stranden och nu skogen. Med dessa motiv vill vi symbolisera att arbetet med
hälsoinnovation är komplext och behöver ta hänsyn till många olika perspektiv på innovation och hälsa. Precis som hållbarhetsbegreppet förhåller sig till ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensioner på hållbarhet, behöver hälsoinnovationer förhålla sig till olika
perspektiv på hälsa och sjukdom, mänskliga relationer, professionella roller och kompetenser samt offentliga och privata verksamheters och företags logiker. Dessa perspektiv, och
hur nya innovationer förhåller sig till dem, är vad forskning, utbildning och samverkan
kring hälsoinnovation handlar om. Vetskapen att alla dessa perspektiv på ett eller annat
sätt förhåller sig till den natur som vi är en del av landade i valet av naturmotiv för omslagen.
Trevlig läsning!
Jens Nygren
professor i hälsoinnovation
programchef för profilområde Hälsoinnovation
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Profilområde Hälsoinnovation
Ledningsgrupp
I ledningsgruppen för profilområdet
ingår akademichefer, representanter
för Högskolans samtliga forskningsmiljöer, profilområdets samverkanskoordinator samt ordinarie och vice
programchef. Ledningsgruppen består
av Jens Nygren, Anne-Christine Hertz,
Lena-Karin Erlandsson, Anna Cregård,
Petra Svedberg, Sofia Köster, Magnus
Clarin, Charlotte Olsson, Anna Maria
Mårtensson, Peter Adauktusson och
Magnus Holmén. Mattias Ohlsson,
Marie-Helene Zimmerman Nilsson,
Susanna Öhman och Lina Lundgren
saknas på bilden.

Advisory Board

Målbilden för Högskolan i Halmstads
forsknings- och utbildningsstrategi
är att Högskolan ska vara det innovationsdrivande lärosätet. Detta innebär
att forskning och utbildning, utöver
att ha god kvalitet och ge akademisk
bildning, präglas av att stimulera kreativitet, nytänkande och ett uttalat engagemang och ansvar för samhället. För
att uppnå detta etablerades Hälsoinnovation 2014 som ett profilområde för
forskning, utbildning och samverkan.
Målsättningen för profilområdet är att
skapa förutsättningar för att:
• stärka excellenta utbildningsmiljöer,
förankrade i excellent forskning och
samverkan,
• öka den interna samverkan i såväl
utbildning som forskning,
• öka nationellt och internationellt
utbyte, samt

• driva utvecklingen av innovationsmiljöer för innovation och nyttig
görande av forskningsresultat.
Under 2019 pågick ett intensivt
arbete för att precisera en riktning
för profilområdet och därmed än mer
konkretisera och koordinera arbetet
med profilområdets målsättningar.
Mer om detta arbete och om inriktningen Personalized proactive care
finns att läsa i denna årsberättelse.
Inriktningen har redan varit betydelsefull för det strategiska arbetet på
Högskolan och kommer att spela en
viktig roll under 2020 när Högskolans forskningsmiljöer ska ta fram
nya strategi- och måldokument för
de kommande åren, och Högskolans
KK-miljö Forskning för innovation
går in i sitt nionde år.

I profilområdets Advisory Board
ingår följande ledamöter: Ewa Ställdal
(ordförande), ledamot i Högskolan i
Halmstads styrelse och särskild utredare i Regeringskansliet; Boel Andersson
Gäre, Jönköping Academy; Hans Erik
Henriksen, vd för Healthcare Denmark; Ingalill Rahm Hallberg, professor emerita vid Lunds universitet samt
Thorsteinn Rögnvaldsson, professor
vid Högskolan i Halmstad.
Forskningsmiljöer vid
Högskolan i Halmstad
CIEL – Centrum för innovations-,
entreprenörskaps- och lärandeforskning
CLKS – Centrum för lärande, kultur
och samhälle
CVHI – Centrum för forskning om
välfärd, hälsa och idrott
EIS – Halmstad Embedded and
Intelligent Systems Research
RLAS – Rydberglaboratoriet för
tillämpad naturvetenskap
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Några höjdpunkter
från 2019

Mottagaren av priset för samverkan och
innovation belönas med en 3D-utskriven
kopia av sig själv i miniatyrformat.
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Under 2019 pågick arbetet med att ta fram en inriktning
för profilområdet, vilket utmynnade i beskrivningen av
Personalized proactive care. Denna inriktning låg till grund
för ansökningar och erhållna medel under året från både
KK-stiftelsen och Vinnova. Läs mer om inriktningen på
sidorna 8–13.
Vid tre frukostseminarier under hösten samlades verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och forskare för att
tillsammans diskutera utmaningar och lösningar inom
implementering av arbetssätt i hälso- och sjukvården. Seminarierna fortsätter under 2020 efter positiv respons från
deltagarna. Läs mer på sidan 16.
Året bjöd på många evenemang i hälsoinnovationens tecken. Bland annat anordnades för första gången en intern
forskarkonferens inom profilområde Hälsoinnovation.
Under två dagar presenterade och diskuterade forskare från
Högskolan möjligheter och utmaningar i sitt arbete, och
hur de kan samarbeta för att utveckla forskningen inom
profilområdet. Läs vidare om detta på sidan 18.

Deltagare under den första upplagan av profilområdets interna forskarkonferens.

2019 års akademiska högtid gick också i hälsans tecken,
och de sex professorer som installerades har alla koppling
till hälsoinnovation. Under årets högtid fick Gerry Andersson, samverkanskoordinator på Akademin för hälsa och
välfärd, ta emot priset för samverkan och innovation.
Läs mer om Gerry Andersson på sidan 23.
Varje år ordnas på Högskolan examensmässan Utexpo där
studenter visar upp sina examensprojekt. 2019 fick för
första gången den motsvarande mässan för studenter som
läser Hälsopedagogiskt program ett namn – Hälsoexpo.
Studenterna som under våren gjorde projekt i samband
med sina verksamhetsförlagda studier fick här chans att visa
upp dem. Läs mer om studentprojekt på sidorna 24–25.

Sex professorer installerades under årets akademiska högtid.

Profilområde Hälsoinnovation växte under året, bland
annat anställdes en samverkanskoordinator för profilområdet. Kursen Hälsoinnovation, entreprenörskap
och nyttiggörande gavs för första gången och Högskolan
beviljades rättigheter att utfärda socionomexamen.
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Hälsoinnovation med
mål att förändra vården
Profilområde Hälsoinnovation har sedan 2014 kontinuerligt vuxit utifrån de styrkor som
finns på Högskolans akademier avseende ämneskompetens, pågående forskning och
samverkan. Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete med att ta fram en inriktning
grundad i dessa styrkor. Målsättningen var att identifiera en inriktning med potential till
vetenskapligt genomslag och relevans för pågående utvecklingsarbete inom hälso- och
sjukvård regionalt, nationellt och internationellt.

Under året deltog representanter utsedda av Högskolans
forskningsmiljöer i en process under ledning av profilområdet. Processen genomfördes i dialog med Högskolans partner
i Region Halland, flera kommuner i Halland och näringslivet. Processen grundades i nationella policydokument för
life science-forskning och industri, områden prioriterade av
relevanta forskningsfinansiärer, internationella rapporter om
vårdutveckling, utmaningar inom life science-industrin och
Högskolans potential baserad på de tre ämnesområdena för
forskarutbildning, vilka är informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Högskolans internationella gästprofessorer, profilområdets Advisory Board och
ledningen för forskning och utveckling inom Region Halland var rådgivande under arbetets gång. Resultatet av detta
arbete utmynnade i inriktningen Personalized proactive care.
8

Personalized proactive care kan beskrivas som mer tillgänglig och personlig vård, som genom nya sätt att arbeta inom
sjukvården kan förbättra resursanvändningen och leda till
högre kvalitet för individen. Ett praktiskt exempel på detta
är insamling, analys och tillämpning av digitala hälsodata
som stöd för att fatta beslut inom vården. Framtida integration av medicinska data och patientens självvärderade
hälsodata kommer att göra det möjligt att arbeta på nya sätt
med hälsa och sjukdom. Detta leder i sin tur till vård som
kan vara mer kontinuerligt pågående, förebyggande och
anpassad till individens behov. Inriktningen Personalized
proactive care bygger på en integration av utvecklingsprocesser som sker inom den regionala och kommunala hälso- och
sjukvården. Detta grundas i den svenska sjukvårdsreformen
God och nära vård och ökat patientdeltagande, och arbetet

sker med hjälp av pågående forskning och utveckling inom
akademi och industri.
För att framgångsrikt kunna arbeta med detta har två områden inom inriktningen identifierats, där Högskolan i Halmstad har särskilt goda förutsättningar att bidra i samarbete
med sina partner. Dessa områden är Information driven
care och Co-created care improvement.
De två områdena är inte beroende av varandra, men det är
genom att integrera dem som de blir relevanta för Högskolans partner inom hälso- och sjukvård samt industri.
Integrering som bidrar till mångvetenskaplig forskning är
en förutsättning för att lyckas med att utveckla och implementera nya lösningar, som i sin tur bidrar till ett mer
personligt och proaktivt sätt att arbeta inom sjukvården.

Information driven care
Information driven care fokuserar på att öka användningen
av data inom hälso- och sjukvård, för att stödja beslutsfattande när det gäller prioriteringar inom administration
och vård. Målet är att öka vårdens kostnadseffektivitet och
öka precisionen i kliniska beslut baserat på individuella och
kontextuella förutsättningar. Forskning inom området är
strukturerad kring fyra områden: AI-teknik, system och
datainfrastruktur, integritet och etik, samt användarperspektiv på IT-system.

Inriktningen Personalized proactive care och dess två prio
riterade områden användes i det strategiska arbetet för
profilområdet under 2019 genom att:
• Ta fram en verksamhetsplan för 2020 och nya insatser
inom Högskolans KK-miljö Forskning för innovation.
Verksamhetsplanen och alla insatser godkändes av
KK-stiftelsen för finansiering.
• Utforma en ansökan till Vinnovas utlysning Visionsdriven
hälsa. Ansökan godkändes för finansiering.
• Utveckla en ny forskarskola i hälsoinnovation tillsammans med andra lärosäten och näringsliv. En ansökan
om finansiering kommer att lämnas in till KK-stiftelsen
under 2020.
Under 2020 initieras en process för att se om ytterligare
en inriktning eller ett område inom profilområdet kan
identifieras. Processen kommer att utformas i likhet
med den som genomfördes under 2019 för att identifiera
Personalized proactive care.

Co-created care improvement
Co-created care improvement fokuserar på att förbättra
förmågan att implementera och anta nya lösningar inom
sjukvården, för att uppnå personcentrerad vård med högre
kvalitet och optimal resursanvändning. Målet är att öka kapaciteten för förbättring av sjukvården baserat på värdeskapande för patienterna och hälsoekonomiska effekter. Forskning inom området är strukturerad kring fyra områden:
effektutvärdering och hälsoekonomi, implementering,
förbättring inom komplexa system, samt affärsutveckling.
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INFORMATION DRIVEN CARE

”Om du vill hjälpa
människor i deras
vardag, måste du vara
intresserad av dem.

Mark Dougherty – med stort
intresse för andra människor
Mark Dougherty vurmar för tvärvetenskap och sökte sig till Sverige för att få
större möjlighet att undervisa och föra dialog med sina studenter. Mark Dougherty
vill utveckla metoder inom artificiell intelligens – gärna för att ge stöd till äldre.
Han är övertygad om att en forskare som vill hjälpa människor i deras vardagsliv
måste hysa stort och äkta intresse för dem.
Några av de forskningsfrågor som Mark Dougherty har
ägnat sig åt de senaste åren är trafikskyltar som aktiveras av
fordon, verktyg för att bedöma Parkinsons sjukdom och
den artificiella intelligensens oförmåga att glömma. Han är
professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, och delar sin tid mellan att undervisa i IT-forensik och
forska om intelligenta miljöer – i synnerhet för äldre – vid
CAISR, Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system, vid Akademin för informationsteknologi på
Högskolan i Halmstad. Hans forskning spänner över flera
akademiska ämnesområden och han är också intresserad
av metodologi kring mångvetenskapligt arbete.
– Jag tycker om att arbeta inom flera ämnesområden och
förena idéer från olika håll.

Vill använda forskningen till att hjälpa
människor
Ett av Mark Doughertys forskningsområden handlar om att
upptäcka avvikelser. Det har han möjlighet att arbeta med i
utvecklingslabbet för intelligenta hem vid CAISR. Här finns
bland annat en fullt utrustad lägenhet där forskarna kan
utveckla och testa ny teknik och nya system för att ge stöd

till äldre och till den som behöver vård i hemmiljö. Med hjälp
av artificiell intelligens (AI) analyseras data från sensorer för
att upptäcka förändringar i människors vardagsrutiner. Det
kan vara att en person vaknar och stiger upp vid en ovanlig
tidpunkt eller börjar röra sig på ett annorlunda sätt.
Mark Dougherty vill gärna bidra till att utveckla AI-system
som kan analysera ljud som har samlats in med ljudsensorer.
I en tidigare studie har han analyserat tal hos personer med
Parkinsons sjukdom för att se om det, bara utifrån talet, gick
att upptäcka hur sjukdomen fortskred. I en annan studie
spelade man in ljud från bilar som körde på grusvägar, för att
se om man med hjälp av en analys av ljuden kunde avgöra om
vägarna var i behov av underhåll.
– Människor är ofta väldigt bra på ljud, men artificiell intelligens är det inte – inte ännu i alla fall. Det skulle jag vilja vara
med och utveckla.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Mark Dougherty
mark.dougherty@hh.se
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AI för individualiserad
vård av hjärtpatienter
En åldrande befolkning ställer stora krav på ett alltmer komplicerat vårdsystem.
Ineffektivt beslutsfattande kan leda till sämre vårdkvalitet och ökade vårdkostnader. Genom att använda AI-modeller baserade på kliniska data
kan läkare bli bättre informerade om sina patienter och fatta
faktabaserade och individuella vårdbeslut. Awais Ashfaq vid
Högskolan i Halmstad är AI-forskaren bakom dessa modeller.
Awais Ashfaqs forskning är en del av ett samarbete mellan Högskolan och Region Halland där det genom maskininlärning ska
kunna förutses behov och resultat för vård av hjärtsviktspatienter
i Halland. Han kan genom sin forskning dra flera slutsatser.
– Vi utvecklade modeller från klinisk kunskap och elektroniska
patientjournaler, EHR, för att förutsäga negativa kliniska utfall,
som till exempel dödlighet inom 30 dagar efter utskrivning och
oförutsedda återinläggningar på sjukhus. Modellernas förmåga
att förutse händelseförlopp förbättras när datadriven information
kompletteras med kunskap och erfarenhet från kliniska experter.
Med andra ord kan noggranna prediktiva modeller hjälpa vårdpersonal att fatta faktabaserade vårdbeslut om enskilda patienter.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Awais Ashfaq
awais.ashfaq@hh.se

Nationellt samarbete kring
informationsdriven vård
Högskolan i Halmstad, Region Halland och
Hallands kommuner etablerar tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
AI Innovation of Sweden en ny innovationsmiljö
för att förbättra svensk sjukvård. Satsningen
syftar till att utveckla hälso- och sjukvården till
att bli mer informationsdriven, individanpassad
och skalbar genom AI-tillämpning.
Halland ligger långt framme med arbetet inom informationsdriven vård, vilket har väckt nationellt såväl som internationellt intresse. Med stöd av samverkansarenan Hälsoteknik
centrum Halland (HCH) finns ett nära samarbete med
offentliga, privata och akademiska parter. Den nya innovationsmiljön finansieras av Vinnova och ska sprida Hallands
erfarenheter och lösningar till andra sjukvårdsaktörer, samtidigt som nya ledande initiativ identifieras och lyfts fram.

Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Akademin för
hälsa och välfärd, och Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi vid Akademin för informationsteknologi,
leder arbetet med Högskolan i Halmstads bidrag till etableringen av miljön.
– Sjukvårdens utmaningar behöver lösas genom tvärvetenskapligt samarbete, där framsteg inom AI-forskningen
behöver kombineras med kunskaper om förutsättningar för
en framgångsrik implementering och långsiktig utveckling
i hälso- och sjukvården, säger Petra Svedberg. Vi behöver
förstå hur användning av data och information i vården
kan främja kvaliteten i beslutsfattande, både i det enskilda
patientmötet och vid prioriteringar på verksamhetsnivå.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Magnus Clarin
magnus.clarin@hh.se
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CO-CREATED CARE IMPROVEMENT

Julie Reed – gästprofessor
som vill samarbeta för att
lösa praktiska problem
Julie Reed är en internationellt erkänd forskare inom hälsoekonomi och förbättringsarbete
inom hälso- och sjukvård. Under 2019 höll
hon en workshop med Högskolans forskningsledning inom just dessa områden, och
under 2020 blir hon gästprofessor på Högskolan. Hennes forskning handlar om hur man
åstadkommer förbättringar i komplexa sociala
system, med fokus på hälsa och sjukvård, och
hon har mycket värdefull kunskap och erfarenhet om hur hälsoinnovationer implementeras i praktiken.
– Mitt forskningsområde fokuserar på implementering av
evidensbaserade interventioner och innovationer i praktiken.
Min forskning har visat att det finns en risk för misslyckande
om man genomför innovation isolerat. Vi måste tänka på
varje innovation som en förändring av en liten del i ett större
system. Alla innovationer måste passa in, eller förändra,
existerande beteenden och vanor. Innovationerna kan också
befinna sig i konkurrens med andra innovationer och förändringsidéer, säger Julie Reed.
Hon beskriver dessa förändringar som att perspektivet går
från fokuserat på innovatörer, till fokuserat på tjänster, vilket
för med sig en ny innebörd för både forskning och praktik.
– Vi måste se sjukvårdspersonal och patienter som nyckelpersoner i samproduktionen av innovation och förbättring.
De måste vara med och identifiera problem, möjligheter och
prioritera vilka förbättringar som ska göras.
Den tjänstefokuserade modellen förändrar förhållandet mellan akademi och praktik, och synliggör behovet av långsiktiga samarbeten med partnerorganisationer och samhällen.
Modellen kräver att fokus skiftar från att ha publikationer
som mål med forskningen, till att ha förbättring i praktiken som mål. Den kräver också ett ökat samarbete mellan
akademiska discipliner och att den kunskap som finns görs
tillgänglig och meningsfull för personer som arbetar kliniskt.
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BILD

Under tiden på Högskolan i Halmstad hoppas Julie Reed
kunna dela med sig av sina erfarenheter av att leda ett forskningsprogram baserat på samproduktion inom tillämpad
hälsovetenskaplig forskning och hälso- och sjukvård, för att
hjälpa profilområde Hälsoinnovation att växa. Samtidigt
hoppas hon kunna lära sig nya saker genom att arbeta
inom ett högskoleövergripande profilområde.

”Imponerad av den höga ambitionen”
– Jag ser fram emot att lära känna personer på olika akademier på Högskolan och att lära mig hur vi kan åstadkomma
mer genom att arbeta tillsammans. Jag är imponerad av
den höga ambitionen och fokuset på en högskoleövergripande strategi på Högskolan i Halmstad. Samarbete mellan
flera olika akademiska discipliner kan bidra med värdefulla
insikter och kunskap till att lösa praktiska problem inom
sjukvården, säger Julie Reed.

Implementering
– en utmaning
Att implementera innovationer i hälso- och sjukvården är en
process med många påverkande faktorer. Det kan handla om
hur man möter en verksamhets behov, om den nya innovationen är den som passar bäst för verksamheten, samt om
implementeringsprocessen är anpassad efter verksamhetens
förutsättningar. Ingrid Larsson är universitetslektor i omvårdnad och har erfarenhet av forskning kring implementeringsprocesser inom hälso- och sjukvården.
Ingrid Larsson och den forskargrupp som hon arbetar i har utvecklat en
modell som stödjer förankringen av implementeringsprojekt i en hel verk
samhet, alltså både kliniskt verksam personal och personal i ledning. Det
är ledning och chefer som skapar förutsättningar för implementering,
men behovet, och intresset, behöver uttryckas inom hela verksamheten.

Ett exempel på en implementeringsprocess är det projekt som
Ingrid Larsson arbetat med där
hon och hennes forskargrupp
har genomfört en implementeringsstudie av en digital
applikation som kallas Sisom.
Applikationen är till för att göra
barn delaktiga i sin egen vård.
Sisom är utvecklad utifrån barns,
föräldrars och vårdpersonals
upplevelser och synpunkter, tillsammans med forskare, designer
och tekniker. Att använda detta
digitala kommunikationsverktyg
ökar delaktigheten för barnen
och vården blir mer centrerad
kring barnen.

– Alla inblandade ska känna att de har användning för, och får mervärde
av, det som implementeras för att ha motivationen att göra det, säger
Ingrid Larsson.

Struktur och strategi
Implementering av en ny innovation kräver struktur och en tydlig strategi.
Den kräver också att all berörd personal och de så kallade facilitatorerna,
alltså de nyckelpersoner som möjliggör en implementering, i en verksamhet
får nödvändig information innan processen påbörjas. Det är också viktigt
att forskarna och facilitatorerna finns som stöd under hela implementerings
processen och har regelbundna uppföljningar med all personal.
– Det är viktigt med en tydlig implementeringsmodell som är dokumenterad
och transparent, så att vem som helst kan ta vid om forskare eller personal
byts ut, säger Ingrid Larsson.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Ingrid Larsson
ingrid.larsson@hh.se

Hälsolabbet – ett kompetenscentrum
med stöd till implementering
För att stärka förmågan till implementering av forskningsresultat och nya lösningar i klinisk verksamhet behövs högkvalitativt stöd som kan vägleda och stödja dessa implementeringsprocesser. I Hälsolabbet på Högskolan i Halmstad
etableras ett kompetenscentrum med stöd för forskare,
företag och offentliga verksamheter i att förbereda, genomföra och utvärdera implementering. Forskare och studenter
från kompetenscentrumet erbjuder samverkanspartner

vetenskapligt metodstöd för att designa och stödja implementeringsprocesser. Det sker genom att till exempel verifiera
behov, hantera etikfrågor, genomföra kliniska studier, utveckla
utvärderingsinstrument, utvärdera effekter och stödja hållbar
tillämpning och spridning efter implementering. I Hälsolabbet finns omfattande erfarenheter av att stödja partner i
akademi, näringsliv och offentliga organisationer.
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PROJEKT FÖR ÖKAD INNOVATIONSFÖRMÅGA

Hälsoteknikcentrum Halland
– morgondagens hälsoinnovationer
skapas tillsammans
I Halland vill HCH och dess samarbetspartner bidra till en
värld där alla människor – oavsett kön, inkomst och utbildning
kan involveras mer i sin egen hälsa.
Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, har i tio år stött entreprenörer och
företag i utvecklandet av innovationer inom hälsoteknikområdet. HCH är
i dag den väletablerade neutrala platsen där vård och omsorg möter näringsliv, akademi och andra delar i samhället.

Pågående projekt
På Hälsoteknikcentrum drivs just nu två EU-projekt. Båda projekten handlar
om informationsdriven vård- och omsorg med fokus på att stötta näringslivet.
Projekten stödde tillsammans under året cirka 60 bolag inom området.
TestMiljö Halland finansieras av EU:s strukturfonder och har som mål att facilitera
tester av näringslivets produkter och tjänster. Det kan vara produkter och tjänster
för hemmiljö, såväl som för vård- och omsorgsmiljöer. Huvudfokus är att kunna
främja hälsa, stödja prediktiv vård och bistå vid specialiserad sjukvård i hemmiljö.
HCH erbjuder företagen bland annat kompetenspaneler och expertutvärderingar
för att ge nya perspektiv på deras innovationer inom hälsoteknik och life science.
CareWare Nordic finansieras av EU-programmet Interreg. Här arbetar Halland
ihop med Danmark. Projektet syftar till att skapa mötesplatser för näringsliv och
vård- och omsorgspersonal för att stärka innovationer och innovationsklimat. Bland annat erbjuds så kallande springboards, designsprints
och kunskapsöverföring. Under året vidareutvecklades
samarbetet mellan Danmark och Sverige och både
svenska och danska företag stöddes i att utveckla
bra produkter och tjänster i samproduktion med
vård- och omsorgspersonal.

Hälsoteknikcentrum Halland har en ”persona”
som är utgångspunkt i projekten. Hon heter
Kerstin och det är hennes trygghet hemma
HCH tänker på i sina projekt.

Samverkan gav nya lösningar genom HiCube
2019 avslutades det EU-finansierade projektet HiCube
Behovsorienterad hälsoinnovationsarena. Det övergripande
målet för projektet var att skapa en arena i Halland som
säkrar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig
verksamhet. Näringslivet har genom arenan fått tillgång till
kompetens och förstahandsinformation som bidragit till mer
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skräddarsydda produkter och tjänster. Arenan har erbjudit stöd
till sammanlagt 59 unika, kommersiella affärsidéer. Projektet
har också resulterat i en arbetsprocess för att testa innovationer i en lämplig testmiljö. Tillsammans med slutanvändare i
Halland arbetar HCH vidare med detta i projektet TestMiljö
Halland.

Digga Halland – involverar medarbetarna
i den digitala utvecklingen
I augusti 2018 startade det tvååriga samverkansprojektet Digga Halland, som
syftar till att öka vård- och omsorgspersonalens digitala kompetens. Projektägare är Högskolan i Halmstad som tillsammans med Region Halland och de
halländska kommunerna ingår i projektet. Genom samverkan driver projektet
den digitala utvecklingen framåt, med medarbetarna i spetsen.

Under 2019 lanserade projektet en webbutbildning som 7 000 medarbetare i
Halland ska gå. Webbutbildningen, som
handlar om digitaliseringens grunder
inriktat på vård och omsorg, attraherade
stort deltagande och möjliggjorde att
medarbetares funderingar kring digitalisering av vård och omsorg kunde tas
emot. Under året efterfrågade vård- och
omsorgspersonal fler digitala lösningar
och många goda idéer och önskemål
framfördes.

teknik och upptäcka digitaliseringens
möjligheter. Även ett utbyte med Danmark och projektet CareWare Nordic
arrangerades, där projektdeltagare tog
del av dansk utveckling av välfärdsteknik och digitalisering.

Olika lärprocesser startades och utvecklades i projektet under året som gick.
Region Halland och de halländska
kommunerna jobbade vidare med ett
redan etablerat samverkansutbyte, där
erfarenheter och kunskaper delas för att
Digga Halland arrangerade en stor konfe- komma framåt i digitaliseringsfrågor.
rens med temat ”Är digitalisering svaret?”
tillsammans med projektet DigiLitt.kom Delaktighetsprocesser skapades, genom
och Kommunförbundet Skåne. Projektet att kompetensutveckla och involvera
arrangerade även mindre seminarier som personalen i digitaliseringsprocessen.
Flera utbildningsaktiviteter, såsom att
handlade om jämställd innovation och
satsa på digitaliseringsstöd och internförändringsarbete. Olika temadagar och
testmiljöer anordnades i syfte att möjlig- utbildningar, ökade den digitala kompegöra för personalen att ta del av ny digital tensen. Genom att utveckla personalens

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och de ingående parterna i projektet. Totalt har projektet beviljats 21 miljoner kronor från ESF
för att bedriva kompetensutvecklingsinsatser för vård- och omsorgspersonal.
Projektet verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och
omsorgssektorn, bland annat ökat antal äldre, stigande kostnader och
svårigheter att rekrytera personal.

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

förmåga att vara kravställare och se
möjligheterna och utmaningarna med
digital teknik, kan de vara med och påverka morgondagens digitala arbetsplats.
– Digga Halland skapar utrymme för
medarbetarnas åsikter, tankar och funderingar. Genom att ha med medarbetarna i digitaliseringsprocessen uppnår
vi bättre resultat och skapar goda
förutsättningar för förändring. Tack vare
satsningen på personalens kompetens
gör vi både halländsk vård och omsorg
konkurrenskraftig och skapar en starkare
ställning på arbetsmarknaden för medarbetarna. Att driva digitalisering av vård
och omsorg genom medarbetaren gör
att vi också får bättre vård som möter
vårdtagarens behov, säger projektledare
Lena German Millberg.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Lena German Millberg
lena.german@hh.se
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KOMMUNIKATION OCH DIALOG

Seminarier i hälsoinnovationens tecken

Det tredje seminariet fokuserade på olika utvärderingsmått
och deras betydelse i olika implementeringsprocesser. Pia
Johansson, hälsoekonom, Ingrid Larsson, universitetslektor i
omvårdnad samt Jeaneth Johansson, professor i företagsekonomi, gav exempel och pratade om hur olika variabler kan mätas.

Uppskattad satsning
Högskolan i Halmstad, Region Halland och
Halmstads kommun ordnade under hösten
tillsammans en rad frukostseminarier med
fokus på implementering av nya arbetssätt
inom hälso- och sjukvården. Besökte seminarierna gjorde verksamhetschefer, verk
samhetsutvecklare och forskare.

Morgnarna uppskattades av både besökare och arrangörer.
– Jag tycker att det har varit en inspirerande morgon. Deltagarna uttryckte att det finns ett värde i att träffas över både
professionsgränser och verksamhetsgränser, sade Birgitta
Magyar, utvecklingsledare i hemvårdsförvaltningen i
Halmstads kommun, efter första seminariet.

Professorerna Jens Nygren och Petra Svedberg från
Högskolan höll föredrag och talade om förändringslogik
och gav exempel på genomförda projekt under det första
seminariet. De ställde frågor till deltagarna, vilket ledde till
engagerade diskussioner om möjligheter och utmaningar
i verksamheterna.
Under det andra seminariet fick besökarna lyssna till Pontus
Wärnestål, docent i informatik och Marie Elm Ågren, kvalitets- och utvecklingschef i Laholms kommun. De talade om
sina erfarenheter av hur man kan arbeta med tjänstedesign
i olika verksamheter.
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Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad, Charlotta Hemmendy, Region
Halland, Birgitta Magyar, Halmstads kommun och Anna Maria
Mårtensson, Högskolan i Halmstad, ordnade frukostseminarierna.

Nyfikenhet viktigt
för bättre välfärd
Hur förhåller sig förändringar och förbättringar till varandra
inom hälsa och välfärd? Det var en av utgångspunkterna vid
en workshop där professor Boel Andersson Gäre pratade
om hur viktigt det är att parter bygger kulturer där man vill
lära sig tillsammans, för att kunna utveckla sina verksamheter
inom hälsa och välfärd.
– Om man säger att det som längst ska
vara tre månaders väntetid för att få en
viss behandling är det lätt att patienten
får vänta i just tre månader. Varje system
är perfekt designat för det resultat som
det ger. Vad händer om man i stället säger att det ska vara två veckors väntetid?

– Alla förändringar är inte förbättringar,
men alla förbättringar kräver förändring
av vårt sätt att arbeta. Vi behöver arbeta
interaktivt och dynamiskt, så att forskning och praktik hela tiden möts.
Både Boel Andersson Gäre och deltagarna på workshoppen landade i att
nyfikenhet och samverkan är viktiga
faktorer.
– Ofta är vi bra på att säga att ”ja, det
där funkar kanske bra hos dem, men det
gör det nog inte hos oss”. Låt oss vända
på det i stället och vara nyfikna! Vad kan
vi lära oss av vad någon annan har gjort?
Under workshoppen arbetade deltagarna i grupper utifrån frågor om hur man
skapar verkliga effekter och inflytande (”impact”) genom att kombinera

14 maj
Managing innovation in healthcare: why is it such a problem?
James Barlow, professor i Technology and Innovation Management
(Healthcare) vid Imperial College
Business School och gästprofessor
vid Högskolan i Halmstad.

20 augusti
Economics and value in healthcare improvement: A preoccupation with effort

Det var en av de spännande frågor
som Boel Andersson Gäre ställde till
publiken när hon besökte Högskolan i
Halmstad. Hon är professor i ledarskap
för förbättring inom hälsa och välfärd
vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping
University.

Viktigt att vara nyfiken

Under året arrangerades det
inom profilområdet flera möten
och workshoppar på Högskolan,
med fokus på värdeskapande vid
förändringsarbete inom hälso- och
sjukvård. Syftet med mötena var
att både sprida kunskap och inspirera deltagarna, och först ut var
Boel Andersson Gäre.

Julie Reed, professor, vice chef och
forskningsledare för National Institute of Health Research (NIHR)
Collaboration for Leadership in
Applied Health Research and Care
(CLAHRC) Northwest London
(NWL).

forskning, utbildning och samverkande
verksamheter inom hälso- och välfärdsområdet.

Närheten i Halland en styrka
Det grupperna bland annat kom fram
till var att närheten mellan parterna i
Halland är en klar styrka, och att den
samverkan som redan finns mellan
bland annat Högskolan och de halländska kommunerna hjälper till att förstärka kommunernas möjlighet att arbeta
utifrån en vetenskaplig grund.

3 september
Triple helix och hälsoinnovation, hur? Reflektioner baserade på egna erfarenheter.
Johan Permert, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och
Karolinska Universitetssjukhuset,
tidigare direktör för Utveckling och
Innovation, verksamhetschef Innovationsplatsen och verksamhetschef
Gastrocentrum Kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Deltog vid mötena gjorde forskare
inom innovationsvetenskap, hälsa
och livsstil och informationsteknologi. Även KK-miljöns ledningsgrupp, verksamhets- och förvaltningschefer samt strateger vid
Region Halland och de halländska
kommunerna medverkade.
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Konferens för inspiration
och samarbete inom
hälsoinnovation
Under två dagar i oktober träffades forskare
och doktorander från Högskolan i Halmstad för
en intern konferens. Konferensen arrangerades
inom profilområde Hälsoinnovation för att
inspirera och utveckla samarbeten och
gemenskap.
Under konferensen fick deltagarna ”speedmingla” och berätta
vad de ville få ut av de två halvdagarna. Den gemensamma
nämnaren var att alla ville veta mer om både forskning och
kollegor på Högskolan.
– Jag vill veta mer om profilområde Hälsoinnovation i sig,
pågående projekt och personerna bakom dem, sade flera av
deltagarna.

Deltagarna gjorde flera olika samarbetsövningar.
Här bildar de ord på så kort tid som möjligt.

– Jag vill komma tillbaka med en ny idé för ett forsknings
projekt tillsammans med någon som jag aldrig har pratat
med förut, sade en av forskarna.
Under konferensen presenterade alla forskare och doktorander
sina pågående projekt och det fanns tillfälle att ställa frågor.
Flera workshoppar genomfördes med fokus på vetenskaplig positionering och publiceringsstrategier. Material kring nyckelord,
ämneskategorier och tidskrifter sammanställdes och kommer att
kommuniceras med samtliga forskningsmiljöer under 2020.
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Mikael Ahlborg
mikael.ahlborg@hh.se

Fika – ett perfekt tillfälle att nätverka.

Vinst i forskartävling för
kvalitetssäkring av patientdata

Forskare från Högskolan i Halmstad och Lunds
universitet kammade hem förstaplatsen i en
AI-tävling utlyst av den amerikanska myndig
heten för livsmedel och läkemedel, FDA. Syftet
med tävlingen var att utveckla ett system för
att spåra felmärkt data hos cancerpatienter.
Oavsiktliga förväxlingar och felmärkningar av patientprover kan leda till felaktiga vårdbeslut. Problemet är så
stort att den amerikanska myndigheten för livsmedel och
läkemedel, FDA, utlyste en tävling för att hitta lösningar.
Mattias Ohlsson är professor i informationsteknologi vid
Högskolan i Halmstad och vann tävlingen tillsammans
med kollegor från Lunds universitet. Deras lösning, som
bygger på maskininlärning, kan söka igenom en stor
mängd data och hitta avvikelser som kan kopplas till
felaktigt dokumenterade patientdata.

Grattis till vinsten, Mattias Ohlsson! Vad
var den största utmaningen med uppgiften?
– Tack! Det svåraste var kombinationen av olika typer av
data. Data från gen- och proteinmätningar samt kliniska
data användes i uppgiften. Just det faktum att data kom
från en specifik cancersjukdom gjorde att vi också behövde ha koll på vilka gener och proteiner som är viktiga för
denna specifika sjukdom. Vidare var datamängden ganska
begränsad vilket också gör maskininlärningen lite svårare.

Ni utvecklade en algoritm som kan söka
igenom stora mängder data och hitta felmärkt patientdata. Vad är det som gör
denna algoritm ”intelligent”?
– Vi kanske ska nyansera vokabulären något, jag är inte
säker på att vi kan kalla algoritmen intelligent. Vi har använt
maskininlärning för att analysera olika typer av data för att
avgöra hur väl de passar ihop med varandra. Om vi kan
förutsäga att två olika datamängder för samma patient inte
verkar passa ihop, kan vi påstå att det kan ha skett en förväxling, det vill säga att vissa data har blivit felmärkta. Det
”intelligenta” kommer sig alltså av att vi använder maskin
inlärning, som är en del av artificiell intelligens, för att visa
på att en förväxling kan ha skett.

Vad hoppas du att er lösning bidrar till inom
sjukvården?
– Det var en svår fråga! Problematiken med felmärkta data
påverkar sjukvårdens analys. Det finns många faktorer som
berör kvaliteten av de data som man vill analysera, där felmärkning är en sådan faktor. Våra algoritmer kan användas
för att upptäcka och korrigera fel i data. Kvalitetssäkring av
data är den stora vinsten, tycker jag. Detta kan i sin tur leda
till mer pålitlig analys, men det är ganska svårt att säga redan
nu vad det kommer att göra för sjukvården.
VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Mattias Ohlsson
mattias.ohlsson@hh.se
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KOMPETENSUTVECKLING

När endast BMI används
missas vartannat barn
med förhöjt midjemått
Traditionellt har förhållandet mellan längd och vikt – så
kallat BMI – använts för att identifiera vilka barn som har
övervikt eller fetma. Annelie Lindholms studier visar att
vartannat barn vid fem års ålder med förhöjt midjemått
riskerar att missas när endast BMI används som mått.
Dessa barn går dock att identifiera om måttet WHtR
(midjemått-längd-kvot) används som ett komplement
till BMI.

– Genom att använda mig av både BMI och WHtR i
mina studier kunde jag se att över hälften av barnen med
normalt BMI ändå hade förhöjt midjemått, vilket innebär
att vartannat barn med detta, och eventuella riskfaktorer
kopplade till det, missas när endast BMI används, säger
Annelie Lindholm.

BMI är ett kritiserat sätt att mäta eftersom det inte visar
var på kroppen fettet sitter och att det inte heller skiljer på
fettvävnad och annan vävnad som exempelvis muskulatur.
Annelie Lindholms studier har utgått från ett projekt i vilket
mät- och enkätdata har samlats in för 2 666 halländska barn
som forskarna har följt sedan barnens födelse. De mätparametrar som avhandlingen har baserats på är vikt, längd och
midjemått som har mätts från födelsen fram till fem års ålder
vid nio tillfällen.
– Det finns inte så många studier om orsaker till övervikt
och fetma hos de yngsta barnen, därför har det varit unikt
att kunna studera den här gruppen med så många små
barn och analysera hur de växer tidigt i livet.

Annelie Lindholms avhandling har titeln
Overweight and Obesity in Preschool
Children: Early Risk Factors and Early
Identification.
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Meriteringar
Under året stärkes profilområdets
kompetens och flera personer meriterades. Inom hälsoområdet fick
Högskolan fyra nya professorer, tre
nya docenter och tre nya doktorer.
Profilområdet hade också under året
tre aktiva gästprofessorer.
Nya professorer 2019
Mark Dougherty,
professor i informationsteknologi
Henrika Jormfeldt,
professor i omvårdnad
Pernilla Ouis,
professor i socialt arbete
Helena Sandberg,
professor i medie- och kommunikations
vetenskap

Nya docenter 2019
Annelie Lindholm disputerade våren 2019
och promoverades under årets akademiska
högtid. Hon har sedan tidigare en
magisterexamen i biomedicin.

Annelie Lindholm har också tittat på barnens matintag
och hur det påverkar viktutvecklingen. Hon har fått fram
tydliga resultat på att matning med nappflaska ökar risken
för sådan tidig snabb viktökning. Tidigare forskning har
visat att vid amning slutar barnet äta när hen är mätt, men
vid flaskmatning är det lättare att det blir en mer forcerad
matning eftersom föräldrarna, när de kan se innehållet i
flaskan, får lättare att uppmuntra barnet att dricka upp.

Riskfaktorer och förändring tidigt i livet
– Om ingripanden görs tidigt finns chansen att etablera
goda vanor innan barnet själv har etablerat osunda sådana.
Därför kan det vara avgörande att tidigt identifiera barn
som löper risk för att utveckla övervikt eller fetma och
sjukdomar kopplade till det.

Ing-Marie Carlsson
Andreas Ivarsson
Ingrid Larsson

Nya doktorer 2019
Annelie Lindholm
Carina Göransson
Peter Karlsson

Gästprofessorer 2019
James Barlow
professor i innovationsvetenskap/
hälsoinnovation
Pia Bülow
professor i socialt arbete
Magnus Lindwall
professor i psykologi inriktning idrott

– Det är dock viktigt att föra fram att små barn inte ska
banta, utan växa ifatt sin vikt, säger Annelie Lindholm.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Annelie Lindholm
annelie.lindholm@hh.se
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Eva-Carin Lindgren
professor i idrottsvetenskap
inriktning hälsopromotion
Idrott och träning har alltid varit en självklar del i Eva-Carin
Lindgrens liv. Som forskare har hon intresserat sig för alltifrån
hälsofrämjande arbete bland fysiskt inaktiva ungdomar till hur
idrottsrörelsen kan arbeta inkluderande samtidigt som den skapar
hållbara utvecklingsmöjligheter för elitidrottare.
– Ett spår i min forskning handlar om hälsofrämjande interventioner bland barn och unga. I dag är omkring 20 procent av alla
unga inaktiva. Jag vill ta reda på vad som gör att barn och unga
blir fysiskt aktiva och vad som bidrar till att de fortsätter med det
upp i vuxen ålder, säger Eva-Carin Lindgren.
I sin forskning arbetar Eva-Carin Lindgren ofta med forskare
från olika discipliner och dessutom gärna i samverkan med bland
annat idrottsorganisationer, skolor och kommuner.
– Eftersom jag har ett hälsopromotivt perspektiv i min forskning
räcker ofta inte ett enda teoretiskt perspektiv eller en enda forskningsmetod. I mina studier har jag därför använt olika teorier
och metoder för att utforska, belysa, analysera och problematisera
forskningsproblem utifrån flera olika utgångspunkter.

Helena Sandberg
professor i medie- och
kommunikationsvetenskap
Som forskare har Helena Sandberg ofta kombinerat medie- och
kommunikationsvetenskap med sitt stora intresse för hälsa. På
senare år har det också handlat mycket om hur digitalisering
påverkar kommunikationen. Hon var en av redaktörerna till
antologin ”På tal om e-hälsa” som utkom 2019. Helena Sandberg
har också studerat kommunikation kring hiv-prevention, mat och
nyhetsrapportering om svininfluensa.
Hon var med i arbetet med att ta fram Högskolans nya program
Medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa. Från
och med hösten 2019 ansvarar hon för Högskolans tvärvetenskapliga forskarutbildningskurs i hälsa och livsstil.
Helena Sandberg verkar alltid ha arbetat mycket och intensivt.
Fortfarande tycker hon att det är en ynnest att hålla på med det
som hon gör, att få utvecklas och lära nytt tillsammans med
andra forskare och studenter.
– Jag cyklar ofta hem helt slut efter en arbetsdag och tänker:
”Jag har världens roligaste jobb. Tänk att jag får betalt för att
skriva och läsa artiklar och böcker!”.
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Högskolan i Halmstad delade 2019 ut det tredje priset
för samverkan och innovation. I år var mottagaren
Gerry Andersson, samverkanskoordinator
på Akademin för hälsa och välfärd.
– Det är fantastiskt roligt. Jag är både stolt och glad,
och samtidigt ödmjuk eftersom jag vet att det är
många som jobbar mycket och bra med
samverkan, säger Gerry Andersson.

Gerry Andersson
– samverkansinnovatör

Efter flera års arbete på Högskolan kan Gerry Andersson
titulera sig proffs på samverkan, och han beskriver samverkan som ett medel för att utveckla Högskolans verksamhet.

ha etablerade relationer och när ”möjlighetsfönstret”, the
window of opportunity, öppnas, då ska vi vara redo! Då kan
vi agera och etablera samarbete mycket, mycket snabbare.

– Efter snart tio år på Högskolan har jag fått mycket kunskap och erfarenhet av samverkan, till exempel vikten av
att hålla våra samverkansprojekt väldigt nära kärnverksamheten, som är utbildning och forskning.

Samverkan och innovation

Gerry Anderssons arbete med samverkan består till exempel
av avtalsfrågor med externa parter och att medverka i
utvecklingsprojekt. Han arbetar med studentsamverkan
som till stor del består av studenters examensarbeten i samarbete med verksamheter och organisationer. Han hoppas
att många studenter vill skriva sina examensarbeten utifrån
behov i olika kommuner, exempelvis inom hälsofrämjande
stadsutveckling eller hållbarhet. Utöver detta arbetar Gerry
Andersson mycket med förankring och att skapa relationer.
– Jag tycker mycket om att ha en pågående dialog med olika parter, samtal som får lov att ta lite tid där vi inte söker
direkta resultat omedelbart. Det handlar om att vi behöver

Priset för samverkan och innovation delas ut till någon som
har skapat ett framstående samverkansarbete på ett innovativt sätt. I motiveringen beskrivs Gerry Andersson som en
sann innovatör.
– Innovation, nytänkande och att använda metoder på nya
sätt kan göras inom vilket område som helst. Jag försöker
att jobba med att hitta nya medel och metoder för att nå
just ett samverkanstillstånd eller ett tillstånd av samskapande, som är det ord som jag gillar allra bäst när det gäller
samverkan. Det handlar om att finna vägar och kontaktpunkter, och där får man ibland vara ganska pragmatisk,
även om jag är en person som verkligen vill hålla mig till
organisationens linjestruktur och föra rätt diskussion på
rätt nivå. Jag tror att den där delen att vara pragmatisk och
försöka hitta lösningar ligger inom ramen för innovation.
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UNGA INNOVATÖRER – PROJEKT

”Skyltdockor
på moderna
människors vis”
Maskiningenjörerna Hannah Carlbom
och Emma Reinholdsson fick under året
ta emot flera stipendier för sitt projekt
”Skyltdockor på moderna människors
vis”. I projektet arbetade de med kroppsskanning och 3D-skrivare och tog fram
en skyltdocka som bättre representerar
den genomsnittliga kroppen. Skyltdockan
har synts i skyltfönster i Halmstad.

D4Active
Utvecklingsingenjörerna Alfred Bertilsson och Sofia
Possfelt utvecklade som examensarbete en innovativ
produkt som kan ge personer som är drabbade av
diabetes typ 1 möjlighet till en mer aktiv vardag.
Produkten, som kallas D4Active, består av en
CGM-mätare och en slanglös insulinpump som
genom bluetooth kommunicerar via en applikation.
De tilldelades under året ett stipendium ur Lektor
Sten Fåhrés minnesfond för bästa examensarbete
och ett från Sparbanksstiftelsen Kronan. Projektet
kommer att drivas vidare av andra utvecklings
ingenjörsstudenter. Alfred Bertilsson och Sofia
Possfelt kommer att agera uppdragsgivare.

”Vi är väldigt glada över att
projektet fortlever och vi
ser fram emot att utveckla
vår produkt”
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Hälsoexpo

Lexum

På Utexpo visar Högskolan i Halmstads avgångsstudenter upp sina examensprojekt. I år kunde besökarna ta del av många spännande och nytänkande
projekt och studenter vid Hälsopedagogiskt program uppmärksammades
under parollen Hälsoexpo. Under våren hade studenterna verksamhets
förlagda studier då de fick inblick i arbetslivet och hur de kan planera och
genomföra ett hälsoprojekt. Under Hälsoexpo visade de upp projekt från
olika verksamheter.

Studenterna Ebba Rautenberg och
Colin Cronheim har utvecklat
Lexum – en innovation som ökar
överlevnadsgraden bland personer
som drabbas av hjärtstillestånd. För
sitt systematiska och kreativa arbete
och samarbete med olika intressenter
belönades de med 50 000 kronor ur
lektor Sten Fåhrés minnesfond.

Har du hört om …
… Siddharta Khandelwal och hans företag VectorizeMove? Han har vunnit flera
olika priser, bland annat två kategorier
vid Galan för Halmstads näringsliv 2019
och företagsklassen på Swedish Embedded Award. Hans företagsidé utsågs
också under året till en av de 20 bästa av
Venture Cup Sweden.
Programrådet betonade under Hälsoexpo fördelarna av att studenter
samverkar med företag.

Innovation och design för
talsyntes i applikation
Matilda Sander och Moa Almarsson fick vid
Halmstads kommuns stipendieutdelning i
samband med internationella funktionshinderdagen ett stipendium för sitt examens
arbete ”Designförslag för interaktiv talsyntes
i mobila applikationer för synskadade
användare”. De båda studerade Digital
design och innovation vid Högskolan
och tog examen våren 2019.
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UNGA INNOVATÖRER – STIPENDIER

Sparbanksstiftelsen Kronan
D4Active: Diabetes System

Vad har du i byxorna?

Ett av de arbeten som belönades med 50 000 kronor var
”D4Active: Diabetes System” av Sofia Possfelt och Alfred
Bertilsson, båda utvecklingsingenjörer. De har tagit fram
ett helhetssystem för att människor med diabetes ska kunna ha en mer aktiv livsstil. Läs mer om D4Active på sidan 24.

Projektet ”Vad har du i byxorna?” av utvecklingsingenjören
Sam Edlund belönades med 25 000 kronor för hens arbete för
transpersoner, med fokus på att bygga broar mellan icke-trans
personer och transpersoner. Examensarbetet har resulterat i en
bok om självupplevda händelser och vanliga frågor som rör
ämnet. Sam Edlund har också startat ett företag kring sitt
examensarbete för att fortsätta kommunicera ämnet.

Examensarbete för färre infektioner
Examensarbetet ”Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer
gällande central venkateter” av sjuksköterskestudenterna
Sandra Larsson, Jeanette Rörset och Emelie Jessen Winbo
belönades med 50 000 kronor. Deras arbete handlar
om patientsäker vård och att utbildning ska göra så att
riktlinjer bättre följs för att minska risken för venkateter
relaterade infektioner.

VELOX
Johanna Jonsson och Johanna Yunusova mottog ett stipendium på 25 000 kronor för sitt examensarbete VELOX.
Arbetet bidrar till ökad hälsa och minskar risken för övervikt
hos barn med hjälp av en teknik som mäter olika värden
som skickas till BVC-mottagningen.
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Funktionshinderinriktning

Vårdförbundet Halland

Stipendium om 10 000 kronor tilldelades Matilda
Sander och Moa Almarsson för kandidatuppsatsen i
informatik med titel ”Designförslag för interaktiv talsyntes i mobila applikationer för synskadade användare”.
Stipendium fick också Magnus Löfgren för magisterarbetet i handikappvetenskap med titeln ”Det är deras
plats, ska vi gå in till dom så knackar vi. Delaktighet och
självbestämmande för hyresgäster på LSS-boenden”, och
Sofia Lynhagen för magisterarbetet i handikappvetenskap, ”Rasbiologins offer. En kritisk diskursanalys om
rasbiologins uppkomst och påverkan”.

Vårdförbundets stipendium för bästa examensarbete
tilldelades Maria Mohlén och Alicia Ingemarsson för
examensarbetet ”När en kronisk sjukdom begränsar
livet”. Examensarbetet belyser patienters upplevelse av
att leva med Irritable Bowel Syndrome (IBS) och vilka
konsekvenser det får i det vardagliga livet.

ÅRETS ALUMN

Hennes intresse för barns
rättigheter blev karriären
Barnkonventionen och
forskning
FN:s barnkonvention handlar om
barns rättigheter och i det, barns
delaktighet. Under flera år har det på
Högskolan bedrivits forskning kring
bland annat barns delaktighet i sin
egen vårdprocess, där barnens behov
har satts i centrum och att de på så
sätt har fått möjlighet att själva ha
inflytande på processen. Ett exempel är
forskningsprojektet Sisom som handlar
om implementeringsprocessen av ett
kommunikationsverktyg i hälso- och
sjukvården, som ökar barns delaktighet
i vårdprocessen. Läs mer om implemeteringsprocesser på sidan 13.

Åsa Ekman arbetar som barnrättskonsult och är ledamot av Bris styrelse.
Hennes intresse för barns rättigheter tog fart när hon pluggade på Högskolan
samtidigt som hon var ideellt engagerad i Rädda Barnen. 2019 utsågs hon av
Högskolan till Årets alumn.
Åsa Ekman studerade programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete på Högskolan i Halmstad. När hon började
år 2002 hade hon ett stort intresse för människor och tyckte att programmet verkade ge en bra bredd. Hennes ideella
arbete i Rädda Barnen i kombination med studierna gjorde
att hon fann sin väg i yrkeslivet: FN:s barnkonvention.
– Jag tog med kunskaper och erfarenheter från uppdragen
för Rädda Barnen till arbeten och uppsatser som jag gjorde
som student på Högskolan. Jag tittade bland annat på vad
lärarstudenter lärde sig om mänskliga rättigheter och FN:s
barnkonvention.
Just FN:s barnkonvention är grunden i Åsa Ekmans engagemang för barns rättigheter. Utifrån barnkonventionen
har hon arbetat som bland annat demokratiutvecklare,
ungdomssamordnare och barnstrateg. Under många år
hade hon styrelseuppdrag i Rädda Barnens riksförbund.

Idag har Åsa Ekman eget företag där hon arbetar med att
hjälpa till exempel myndigheter och organisationer i olika
ärenden kopplade till barnkonventionen. Hon är också
aktiv i styrelsen för Bris, Barnens rätt i samhället.
– Det bästa hade varit om mitt jobb inte hade behövts,
men där är vi inte ännu. 30 år efter att FN:s barnkonvention kom, är det fortfarande så att vuxna kränker barns rättigheter varje dag. Det finns så mycket att göra, säger hon.

Inspirerar och vägleder
Sedan Åsa Ekman tog examen har hon varit tillbaka på
Högskolan och föreläst flera gånger. Hon har också varit
uppdragsgivare för olika studentprojekt och utsågs till Årets
alumn 2019. Den utmärkelsen fick hon bland annat för det
samhällsviktiga arbete som hon gör och för att hon inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter till studenter.
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HÄLSOINNOVATION I UTBILDNING

Kurser på forskarutbildningsnivå
Profilområde Hälsoinnovation står bakom flera utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser under året. På de följande uppslagen presenteras några exempel.

Hälsoinnovation, entreprenörskap och nyttiggörande
Kursen är inriktad på att stärka förmågan att utvärdera, utveckla och driva entreprenöriella projekt inom
hälsoinnovation. Doktoranderna får möjlighet att praktisera olika modeller och metoder för att nyttiggöra forskning och kan samtidigt utvärdera entreprenörskap som en framtida karriärväg. Kursen ger
också kunskap om hur hälsoinnovationer växer fram i samverkan mellan olika samhällsaktörer och
de stödstrukturer och finansieringsmöjligheter som finns inom området. Kursen gavs för första
gången hösten 2019.
”Vårt samhälle står inför stora utmaningar inom hälsa och välfärd. Den här kursen är inriktad på hur forskning inom hälsoinnovation kan omsättas i praktiken. Det kan exempelvis handla om framtagandet av kommersiella produkter och lösningar, och andra metoder och kanaler för nyttiggörande, inom hälsoområdet.”
Jonas Gabrielsson, professor och examinator

Hälsoinnovation – teori och metod (ges även på masternivå)
Kursen ges på både master- och forskarutbildningsnivå och syftar till att ge fördjupande kunskaper om
teorier och metoder inom hälsoinnovation. Bland annat genom att studenterna utvecklar ett analytiskt
och kritiskt förhållningssätt till aktuell forskning om hälsa och innovation, datateknik, företagsekonomi
och industriell organisation. I sitt examensarbete erbjuds studenterna att ingå i tvärvetenskapliga forskningsprojekt.
”Genom att koppla samman flera kunskapsområden får studenterna möjlighet att se samband mellan olika
aspekter av hälsoinnovation, exempelvis hur teknikutveckling och samhällsförändring har skapat nya möjlig
heter att stödja patienter med IT-lösningar i deras vardag. Detta har i sin tur genererat nya affärsmodeller
för företag, och möjliggjort internationalisering av hälsoinnovationer.”
Jens Nygren, professor och examinator

Hälsoinnovation – deltagarbaserade perspektiv på digitalisering inom hälsa och välfärd – från behov till implementering
Digitalisering skapar både möjligheter och utmaningar i relation till hälsa och välfärd. Det väcker nya
förväntningar och ställer nya krav från användare, vårdgivare, företag, offentliga organisationer och andra
aktörer. Ett sätt att ta vara på möjligheter och hantera utmaningar är att tillämpa samskapande i hela digitaliseringsprocessen, från utveckling till implementering av digitala tjänster och produkter. I kursen berörs
perspektiv, metoder och processer i relation till digitalisering och samhällsutmaningar samt deltagar
baserade forsknings- och innovationsprocesser.
”I denna kurs arbetar doktoranderna med frågor och metoder kring användarmedverkan och implementerings
processer vid utveckling och tillämpning av innovationer, inom hälso- och välfärdsområdet. Digitalisering
har potential att utveckla tillämpbara och effektiva innovationer och det kan skapa nya möjligheter
för bland annat offentlig sektor, företag och användare. Vägen till en mer digitaliserad verksamhet är en
komplex process som påverkas av miljön som den blir till i. Därför är det viktigt att utveckla kunskap
och innovationer tillsammans med användaren. Det är också viktigt att arbeta med den tekniska
utvecklingen samtidigt som man arbetar med verksamhetsutveckling.”
Petra Svedberg, professor och examinator
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Kompetensutveckling
på avancerad nivå
Ett av de största tillväxthindren för svenska företag i dag är
bristen på personal med rätt kompetens. Personal med rätt
kompetens behövs för att bedriva och utveckla hälso- och
sjukvård. Det svenska näringslivet trycker på betydelsen av
att satsa på den befintliga personalen som en viktig åtgärd
för att lyckas med att utveckla och behålla rätt medarbetare
när konkurrensen om kompetens är hög. För att lyckas med
detta krävs nytänkande och åtgärder på utbildningsområdet för att tillsammans med näringsliv och offentlig sektor
stimulera kompetensutveckling av medarbetare.
Under 2019 påbörjades utvecklingen av två sådana utbildningssatsningar på Högskolan: en på masternivå och en
på forskarutbildningsnivå. Båda utbildningssatsningarna
genomförs för att utveckla Högskolans samverkan inom
inriktningen Personalized proactive care. Syftet är att erbjuda
utbildning i nära anknytning till pågående utvecklingsarbete
hos aktuella företag samt regionala och kommunala veksamheter. På så sätt tillgodoses deras behov av spetskompetens
och deras konkurrenskraft stärks.
Masterutbildningen genomförs som en projektbaserad
master, där studenten, som är anställd vid ett företag eller
en offentlig verksamhet, genomför ett utvecklingsarbete på
sin arbetsplats med handledning av forskare vid Högskolan. Studenten bedriver sina studier med en individuell
studieplan och tar efter genomfört projekt ut sin examen i
något av de huvudområden som Högskolan har examensrättigheter i.
Forskarutbildningen genomförs som en forskarskola i
samverkan mellan flera lärosäten. Doktoranderna antas för
forskarstudier inom något av de ämnen som de medverkande lärosätena har examensrättigheter i. Precis som för
masterutbildningen genomförs forskarstudierna inom ramen
för ett utvecklingsarbete på doktorandens arbetsplats.
– Forskarskolan innebär att företagen och lärosätena till
sammans genomför forsknings- och innovationsprojekt,
där företaget får hjälp att utveckla spetskompetens i kombination med att lösa prioriterade utmaningar, säger Jens
Nygren, som är professor i hälsoinnovation och leder
planeringen av båda utbildningssatsningarna.
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Viktiga möten och inspiration
under årets sommarskola om
hälsoinnovation

Rundabordssamtal, ett ”draknäste” och berättelser om anhörigas situation inom hälsooch sjukvården. Det var några av inslagen under den internationella sommarkursen
Health Innovation Summer School, HISS, som gavs under en vecka i augusti vid Högskolan i Halmstad. Master- och forskarstudenter från olika ämnesområden fick möta varandra och under veckan arbetade deltagarna fram förslag på nya sociala hälsoinnovationer.
Sommarskolan HISS arrangeras för tredje gången och årets
tema handlade om att se hälsoinnovation som en process
– från idéarbete till implementering inom det komplexa
system som hälso- och sjukvården utgör. Deltagarna kom
från olika discipliner, exempelvis omvårdnad, ingenjör,
teknik och ekonomi.

– Det är positivt att studenterna samarbetar över olika
ämnesområden och bidrar med olika kompetenser i
en kreativ miljö. Det är en del av kursen att lära sig att
samverka över olika gränser. Hälsoinnovation i sig är
tvärvetenskapligt, ämnet har så många olika ingångar.
Därför innehåller kursen många övergripande föreläsningar, men låter också hälsoinnovation bli praktiskt genom att studenterna jobbar med innovationer
”hands-on”, säger Hélène Laurell, universitetslektor i
företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, som ansvarade för kursen.

”Det är positivt att studenterna samarbetar över olika
ämnesområden och bidrar
med olika kompetenser i
en kreativ miljö.”
Hélène Laurell, kursansvarig
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I år var kursen totalt fem dagar, och bland föreläsarna syntes två representanter för näringslivet och två
representanter för Anhörigföreningen i Halmstad.
Studenterna fick dessutom utrymme att prata om den
egna forskningen med varandra, och med professor
James Barlow från Imperial College Business School i
Storbritannien, som är gästprofessor vid Högskolan i
Halmstad.
Kursen avslutades med att grupperna presenterade
innovationsförslag under Draknästet-liknande former
inför en jury bestående av representanter från näringslivet, akademin och föreningen. Studentinkubatorn
HighFive stödde studenterna så att de kunde
”paketera” sina idéer på bästa sätt inför juryn.

James Barlow, professor vid Imperial College Business School i
Storbritannien.

Givande på flera sätt
Luis Fernando Irgang, doktorand i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, rekommenderar fler
att gå kursen. Inte minst eftersom den ger en chans
att praktisera kunskaper tillsammans med andra
studenter:
– För mig är den här erfarenheten fantastisk! Vi har
haft tillfälle att dela med oss av våra idéer och utvidga
våra nätverk och även arbeta med personer från olika
områden, med olika bakgrund och idéer. Och under
veckan har vi haft chansen att bygga något nytt och
föreslå en ny idé för att lösa en social utmaning.
Luis Fernando Irgang, doktorand i innovationsvetenskap vid
Högskolan i Halmstad.
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Högskolan har flera högteknologiska labbmiljöer
Högskolan i Halmstad har flera supermoderna och
välutrustade labb där undervisning och forskning
sker i realistiska och specialdesignade miljöer.
Labben används av både studenter, lärare, forskare
och av företag och organisationer som Högskolan
samverkar med. För många studenter är labben
ovärderliga i olika projektarbeten och inte minst
under examensarbetet.
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Hälsolabbet
I Hälsolabbet integreras teori och praktik i
labbets fyra delar: Beteendevetarlabbet, Kliniskt
träningscentrum (KTC), Medielabbet och Smarta lägenheten. I Beteendevetarlabbet genomförs
övningar med fokus på grupprocesser, problemlösning och teamutveckling, stress och stresshantering. På KTC tränas färdigheter i praktisk
omvårdnad och hjärt-lungräddning i en trygg
miljö. I fullskalesimulering tränas hela scenarier
för att fördjupa kunskaper i kommunikation och
teamsamverkan. I Medielabbet finns möjlighet
att prova på olika roller inom medieproduktion,
att genomföra projekt, gruppövningar, intervjuer,
inspelningar och livestreaming i både ljud- och
videoformat. Smarta lägenheten är en komplett
tvårumslägenhet med avancerade möjligheter till
simulering och övning av färdigheter för många
olika professioner.
Läs mer på hh.se/halsolabbet

Hälsoteknikcentrum
Halland
Vi lever i en tid där teknikutvecklingen sker
oerhört snabbt. Det skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose
samhällets nya behov. Hälsoteknikcentrum
Halland (HCH) är en arena för hälsoinnovationer. Tillsammans med företag och organisationer inom hälso- och sjukvård utvecklas
produkter, tjänster och metoder för framtidens vård och omsorg. Du som student spelar
en viktig roll för HCH. Du kan vara med i
utvecklingsprojekt eller göra ditt examensarbete
med fokus på hälsoteknik, ibland på uppdrag
av ett företag, ibland som en egen idé. Syftet är
detsamma: att utveckla morgondagens hälsoteknik och hälsoinnovationer.
Läs mer på halsoteknikcentrum.hh.se

Hälsoteknikcentrum
Halland
Vi lever i en tid där teknikutvecklingen sker
oerhört snabbt. Det skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose
samhällets nya behov. Hälsoteknikcentrum
Halland (HCH) är en arena för hälsoinnovationer. Tillsammans med företag och organisationer inom hälso- och sjukvård utvecklas
produkter, tjänster och metoder för framtidens vård och omsorg. Studenter kan vara med
i utvecklingsprojekt eller göra examensarbete
med fokus på hälsoteknik, ibland på uppdrag
av ett företag, ibland som en egen idé. Syftet är
detsamma: att utveckla morgondagens hälsoteknik och hälsoinnovationer.
Läs mer på halsoteknikcentrum.hh.se
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Elektronikcentrum
Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är
skapat av Högskolan i Halmstad och västsvenskt näringsliv tillsammans för att främja
innovation, utbildning och forskning
inom elektronik.
ECH är en viktig arena för elektronikutveckling. Här finns en testkammare för bland
annat elektromagnetisk kompatibilitet, där
företag kan testa sina produkter för effektivare produktutveckling. I flera av Högskolans
utbildningar används ECH i undervisningen.
Läs mer på hh.se/ech

Digitalt laborativt
centrum
Digitalt laborativt centrum (DLC) är en
kreativ och laborativ miljö med fokus på
lärande, kultur, kommunikation och digital
kompetens. DLC är till för studenter, forskare och lärare. Med fokus på nytänkande och
skapande sker samarbeten med organisationer och företag här.
I DLC finns aktuell utrustning inom
visualisering, simulering och kommunikation. Med hjälp av VR, digitala labbmiljöer,
skapanderum samt studior för ljud och
rörlig bild blir DLC ett ”makerspace” – en
testmiljö med verktyg för att utveckla och
förverkliga idéer.
Läs mer på hh.se/dlc
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Rydberg Core Laboratory
Rydberg Core Laboratory (RCL) består i själva
verket av flera labb: miljöbiologilabb, Fab Lab,
rörelselabb, mekaniklabb, mikroskopilabb,
optoelektroniklabb, ytmetrologilabb och tribologilabb. Tillsammans är labben i RCL en stor
och viktig resurs för både studenter, lärare och
forskare – och Högskolans samverkansparter –
där spännande och innovativa experiment och
projekt genomförs i en modern, stimulerande
miljö. I labben finns möjlighet att testa hur
forskning går till i praktiken.

Fab Lab
Fab Lab Halmstad är en prototypverkstad och
del av ett globalt nätverk som i sin tur ingår i
Massachusetts Institute of Technology, MIT, i
USA. Fab Lab är en kreativ miljö och en viktig
resurs för Högskolans utbildning och forskning. Verkstaden har allt från 3D-skrivare,
3D-skanningsutrustning och laserskärare till
datorstyrda brodyrmaskiner.
Se det senaste på hh.se/fablab
Rörelselabbet
I Rörelselabbet bedrivs undervisning och
forskning inom fysisk träning, rörelse, funktion och hälsa. Här finns modern utrustning
för mätning och utvärdering av olika typer av
rörelse och funktion såsom anatomiska vinklar,
rörelseutslag och rörelseanalyser i 2D och 3D,
fysiologiska funktioner såsom hjärt-, cirkulations- och lungfunktion, kapillärblodsanalyser,
styrka, snabbhet och effektutveckling, syreupptagningsförmåga samt kroppssammansättning.
Labbet är en viktig tillgång både för studenter,
forskare och samverkansparter.
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