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Välkommen!
Profilområde Hälsoinnovation omfattar forskning, utbildning och samverkan med om-
givande samhälle, och ska bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutma-
ningar inom hälsoområdet. Det ska dessutom stärka Högskolan i Halmstads profil som 
det innovationsdrivande lärosätet och bidra till ökad välfärd och tillväxt. Arbetet består 
av insatser som utgår från samhällets och individers behov, samt utveckling av arenor för 
samverkan mellan aktörer och organisationer i olika delar av samhället. I denna årsberättel-
se sammanfattas profilområdets verksamhet under 2018.

Trevlig läsning!

Jens Nygren  
Professor i hälsoinnovation 
Programchef för profilområde Hälsoinnovation

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



Ledningsgrupp med många perspektiv
I ledningsgruppen för profilområdet finns representanter för Högskolans samtliga forskningsmiljöer samt ordinarie och 
vice programchef. Ledningsgruppen beslutar om profilområdets innehåll och inriktning avseende utbildning, forskning 
och samverkan med utgångspunkt i Högskolans starka kunskapsområden och samordnat med Region Hallands arbete 
med hälsoinnovation. Ledningsgruppen består av Charlotte Olsson, Petra Svedberg, Lina Lundgren (vice programchef ), 
Jens Nygren (programchef ), Magnus Bergquist. Magnus Holmén och Marie Helene Zimmerman Nilsson saknas på bilden.

Advisory Board
Till profilområde Hälsoinnovation finns ett Advisory Board knutet med följande ledamöter: Ewa Ställdal (ordförande), 
ledamot i Högskolan i Halmstads styrelse och särskild utredare på Regeringskansliet; Jakob Hellman, Vinnova; Hans Erik 
Henriksen, vd för Healthcare Denmark; Ingalill Rahm Hallberg, professor emerita vid Lunds universitet och president för 
European Academy of Nursing Science samt Thorsteinn Rögnvaldsson, professor vid Högskolan i Halmstad.

En utgångspunkt för Högskolans 
arbete med hälsoinnovation är de 
utmaningar som samhället står inför 
inom hälsoområdet. Dessa förknippas 
till stor del med en pågående struktur-
omvandling pådriven av:

• medicinska framsteg inom  
diagnosticering och individ- 
anpassad behandling 

• ökad digitalisering av välfärdstjänster

• befolkningsförändringar

• förväntningar på människors infly-
tande över sin vård och sin hälsa

Omvandlingen berör och medför 

utmaningar för samtliga aktörer inom 
hälsoområdet:

• enskilda individer och civilsamhället 

• välfärdens verksamheter och dess 
professioner 

• enskilda företag och hela branscher  

• myndigheter och lagstiftare 

Men omvandlingen innebär inte bara 
utmaningar, den öppnar också för nya 
möjligheter att tillföra nya lösningar på 
olika behov. Exempel på sådana är att 
förnya kompetenser och arbetssätt, att 
öka graden av proaktivt arbete och att 
introducera nya processer och orga-
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nisationsformer som utgår från ökad 
samproduktion mellan den enskilde 
individen och samhällets olika aktörer.

För att lyckas krävs samarbete mellan 
alla de funktioner och intressenter som 
berörs av hälsoutmaningarna. Under 
2018 fokuserade Högskolans arbete 
inom profilområdet Hälsoinnova-
tion på att tillsammans med partner 
i region, kommun, näringsliv och 
civilsamhälle utveckla processer för 
att stödja sådan samverkan och i detta 
integrera innovationsprocessens olika 
delar – behovsidentifiering, utveckling, 
implementering och spridning.

Profilområde Hälsoinnovation 



Några höjdpunkter 
från 2018   
I september samlades forskare, praktiker och näringslivsre-
presentanter på Högskolan i Halmstad för en konferens i 
hälsoinnovationens och digitaliseringens tecken. Läs mer 
på sidorna 8–9.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) fick i somras ett nytt 
treårigt projekt beviljat från Europeiska regionala struktur-
fonden (Eruf ) med finansiering på drygt 30 miljoner kronor. 
Projektet heter ”Testmiljö Halland  
– framtidens vård och omsorg  
med smarta hemmet som bas”. 
Läs mer på sidan 23.

Under nästan tio års tid har Halland – region, högskola 
och näringsliv – byggt upp en sammanhållen plattform för 
datalagerhantering som möjliggör analys och utgör grunden 
för innovationer som stödjer en individbaserad och hållbar 
hälsa. Under året togs ännu ett steg för att möta det para-
digmskifte som svensk och halländsk hälso- och sjukvård står 
inför. I Aiway Halland kommer akademi, företag, hälso- 
och sjukvård och användare tillsammans att kunna få fram 
tjänster och produkter som svarar upp mot de behov som 
hälsoutmaningarna framöver pekar på. Läs mer på sidan 23.

Under året fördjupades och formaliserades samarbetet 
mellan profilområde Hälsoinnovation på Högskolan och 
styrkeområdet hälsoinnovation inom Region Halland. Detta 
skedde bland annat genom samordning och utbyte mellan 
ledningsgrupper i respektive organisation och gemensamma 
strategiska rekryteringar för att skapa former för det gemen-
samma innovationsarbetet inom hälsoområdet. Samord-
ningen skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan 
användare, patienter, kliniska verksamheter i regionen och 

Åsa Krusebrant, universitetsadjunkt i 
omvårdnad, fick Högskolans pedagogiska 
pris 2018. Priset består av ett glasäpple 
och deltagande i valfri europeisk högskole-
pedagogisk konferens.
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Några höjdpunkter 
från 2018   

kommunerna, företag, civilsamhälle och akademi att 
arbeta med viktiga hälsoutmaningar. Likaså underlättas 
integrering av innovationsprocessens olika delar – behovs-
identifiering, utveckling, implementering, utvärdering och 
spridning.

I mars förlade det nationella Vinnova-finansierade strate-
giska innovationsprogrammet Medtech4Health ett av sina 
seminarier på Högskolan i Halmstad. Temat var spetsforsk-
ning inom medicinteknik. Deltagarna – från företag, aka-
demi och offentlig verksamhet – fick också möjlighet att 
se tekniska utvecklingsmöjligheter som möjliggörs genom 
Högskolans labbmiljöer.

Tidigt i våras anslog Europeiska socialfonden 21 miljoner 
kronor till Digga Halland, ett halländskt samverkanspro-
jekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och 
omsorgssektorn. Högskolan i Halmstad, Region Halland 
och de halländska kommunerna står bakom den gemen-
samma ansökan som har sin grund i det avslutade projek-
tet HICube Kompetenta vården. Läs mer på sidan 22.

Varje år delas ett pedagogiskt pris ut på Högskolan i 
Halmstad. Utmärkelsen går till en lärare som anses vara 
särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande.  
2018 års pris tilldelades Åsa Krusebrant, universitets- 
adjunkt inom omvårdnad.

”Med engagemang och drivkraft samt under medial 
uppmärksamhet samverkar Karin Weman Josefsson med 
forskare, studenter, företag och slutanvändare för att möta 
utmaningarna inom hälsopromotion och få människor att 
engagera sig i sin egen hälsa.” Så lyder motiveringen till att 
Karin Weman Josefsson, universitetslektor i psykologi, blev 
årets pristagare för utmärkande insatser inom samver-
kan och innovation.

Europeiska regionala strukturfonden beviljade projekt ”Test-
miljö för framtidens vård och omsorg” 30 miljoner kronor.  

Samarbetet mellan Högskolan och Region Halland inom 
området hälsoinnovation fördjupades under året.
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Människor kommer i allt större utsträckning att möta  
vården digitalt. För att klara av den omställningen behövs  
ny kunskap som kan stödja förändring av processer, roller, 
professioner och organisationer inom både näringslivet och 
den offentliga sektorn. En viktig framgångsfaktor är samar-
bete mellan olika sektorer i samhället. 

Digitalisering inom välfärdssektorn är både den stora utma-
ningen och den stora möjligheten inom området hälsoinn-
ovation. Man kan måla upp både dystopiska scenarion och 
förutspå fantastiska framtidsmöjligheter. När Högskolan 
profilerar sig kring hälsoinnovation är det viktigt att möta 
representanter för hela samhället och ta intryck av vad  
utmaningarna och möjligheterna innebär för dem.

Just dessa dystopier och utopier var kärnan i en av konfe-
rensens föreläsningar, som hölls av Edward Ashford Lee, 
professor i elektroteknik och datavetenskap vid University 
of California, Berkeley, USA. Han talade om hur människ-
an utvecklas i samspel med tekniken, med utgångspunkt i 

Många av de möjligheter och utmaningar som framti-
dens vård- och omsorgssektor står inför kan relateras 
till digitalisering. Den 21 september samlades forskare, 
praktiker och näringslivsrepresentanter på Högskolan 
i Halmstad för en konferens i hälsoinnovationens och 
digitaliseringens tecken.

Samverkan krävs för  
att lyckas med  
digitalisering  
inom vården

frågeställningen: ”Definierar mänskligheten tekniken, eller 
definierar tekniken mänskligheten?”. Han presenterade 
också åhörarna för begreppet ”Eldebees”, vilket är Lees term 
för teknik med drag av levande varelser, till exempel smarta 
telefoner och självkörande bilar.

Professor Petra Svedberg vid Högskolan talade om digitala 
beslutsstöd för ökad patientdelaktighet hos barn som får  
vård och habiliteringsinsatser:

– Behovet av och efterfrågan på digitala verktyg för barn 
inom vård och habilitering är definierat hos användare och 
kund. Efterfrågan skapar ett krav om att digitalisera vården. 
I dag saknas ändamålsenliga metoder där barn självständigt 
kan förmedla sina behov, upplevelser och önskemål. En pro-
blematik är att dagens metoder utgår från vuxnas perspektiv 
och är utvecklade utifrån verksamheters behov. De flesta 
beslutsstöd syftar till att stödja verksamheten och personalen 
i att fatta beslut i arbetet, till exempel genom skattningsska-
lor eller data för analys. Det finns mycket färre utvecklade 
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Edward Ashford Lee, 
professor i elektroteknik 
och datavetenskap.

beslutsstöd som utgår från patientens behov och preferenser. 
Utveckling av framgångsrika digitala beslutsstöd för person-
centrering och ökad delaktighet kräver samproduktion med 
barn. Vuxnas perspektiv på barnets situation kan inte ersätta 
den kvalitet som följer med barns engagemang och aktör-
skap i beslutsfattande processer.

Mattias Skoog, digital strateg på Region Halland, var en av 
konferensens ungefär 200 deltagare. Han tycker att det var 
spännande och inspirerande att ta del av de initiativ och 
projekt som presenterades under dagen. Han betonar också 
vikten av att lära av varandra:

– Det är ett bra tillfälle att ta del av andras erfarenheter och 
reflektera över vilka metoder som ger mest effekt och bäst 
resultat. Vilken nytta kan digital innovation bidra med och 
hur kan detta göra vårt samhälle mer tillgängligt, mindre 
komplext och mer inkluderande? Om vi gör rätt digitala 
satsningar som förenklar och förbättrar människors vardag  
är vi på rätt väg.

”Vi ville ha talare som lyfte olika 
dimensioner av digitalisering 
inom hälso- och sjukvård. På 
det sättet blir det tydligt både 
vilken spets man måste ha för 
att anta utmaningen, och att 
man måste angripa den från 
olika perspektiv. För att lyckas 
krävs samverkan.”

Jens Nygren,  
professor i hälsoinnovation

programchef, profilområde Hälsoinnovation 

Innovationskonferensen på Högskolan i september gick i hälsoinnovationens 
och digitaliseringens tecken. 200 deltagare – forskare, praktiker och närings-
livsrepresentanter – samlades för att diskutera framtidens vård och omsorg 
ur ett digitaliseringsperspektiv. På programmet stod föredrag, seminarier, 
presentationer och visningar av några av Högskolans högteknologiska labb.



En elektrisk handske som ger dig och vårdpersonalen en stöt om du 
upplever vårdsituationen negativt, vad sägs om det? Ja, det är förstås 
inget som ska ske i en riktig vårdsituation, men det är en av idéerna 
som industridesignern Britta Teleman har tagit fram utifrån aktuell 
forskning vid Högskolan i Halmstad om barns och ungas delaktighet  
i sin egen hälso- och sjukvård.

Barns delaktighet i sin egen vård 
– provocerande långt kvar

Normkritisk design handlar om att skapa spekulativa design-
förslag (det vill säga icke-lösningar) som utmanar normer 
och föreställningar om hur saker kan vara och fungera. Att 
visa alternativ eller idéer genom så kallade provokatyper 
(provocerande prototyper) ska trigga reflektion, diskussion 
och gärna också förändring till något bättre.

Aktuell forskning vid Högskolan i Halmstad visar att  
barns delaktighet i sin egen vård är begränsad och att dessa 
begränsningar har negativ inverkan både på hur vården  
upplevs av barnen och på vårdens kvalitet och säkerhet. 

– Att främja barns delaktighet i vården 
handlar om att introducera nya verktyg och 
arbetssätt och att öka kunskap och kom-
petens kring vad barns delaktighet innebär 
i olika vårdsammanhang. För att bidra till 
en förändrad syn på barns delaktighet och 
för att nå ut bredare än vad vi vanligtvis gör 
med rena forskningsresultat, bad vi industri-
designern Britta Teleman om hjälp, berättar 
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation vid 
Högskolan i Halmstad.

Britta Teleman har jobbat med designmeto-
dik på olika sätt. Forskarna gav henne fria 
händer att göra något som skulle kunna väcka 
intresse kring barns delaktighet i vården. Hon satte sig in 
i forskningen och utvecklade med hjälp av forskarteamet 
tio koncept som så småningom reducerades till fyra efter 
återkoppling från en referensgrupp bestående av bland andra 
vårdpersonal, föräldrar och designer.

– De fyra idéerna kompletterar varandra och de är också oli-
ka mycket provocerande. När man gör kritisk design handlar 
det om att hitta balansen mellan trovärdighet och något 
som skaver – och det är svårt, för det är en fin gräns mellan 
provokation och ren galenskap. Dessutom är människor nu-
mera ganska svårprovocerade, på grund av alla budskap som 
kämpar om vår uppmärksamhet, säger Britta Teleman.

Koncepten har utformats till fysiska produkter, så kallade 
provokatyper. De provocerar olika mycket, och det finns 

på sätt och vis en matchande önskad nivå av delaktighet 
inbyggd – ju högre grad av provokation, desto högre nivå av 
delaktighet vill man att provokatypen ska stimulera till.

Tanken är att ge plats för och dokumentera reaktioner på 
de fyra provokatyperna, och att de ska kunna användas som 
utbildnings- och diskussionsmaterial både i vårdutbildningar 
och bland yrkesverksam vårdpersonal. 

HÄLSOINNOVATION FÖR ÖKAD PATIENTDELAKTIGHET

Jens Nygren 
jens.nygren@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 
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Forskarna tog hjälp av indu-
stridesignern Britta Teleman.  
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Anita Sant’Anna
anita.santanna@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Ubaid Ur Rehman är doktorand vid 
Kyung Hee University i Sydkorea – ett 
av partneruniversiteten i Remind-pro-
jektet. I början av året var han gästfors-
kare vid Högskolan i Halmstad under 
tre månader. Ubaid Ur Rehman har 
utvecklat en applikation som, baserat 
på data från ett intelligent hem och en 
smart telefon, kan avgöra när det är en 
bra tidpunkt att påminna en patient 
med en demenssjukdom att ta sin 
medicin.

Remind-projektet initierades av 
universitetslektor Anita Sant’Anna vid 
Högskolan i Halmstad, och professor 
Chris Nugent vid Ulster University i 
Nordirland, som fram till nyligen var 
gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

– En växande äldre befolkning kräver 
nya hälsotekniklösningar och smarta 
hemmamiljöer. Remind-projektet ger 

Fakta REMIND  

Finansiering: EU:s ramprogram för 
forskning och innovation: Horisont 
2020 samt ”Marie Skłodowska-Curie 
Grant Agreement” (innovationspro-
grammet)

Projekttid: 2017–2020

Partner i: Colombia, Irland, Italien, 
Nederländerna, Norge, Spanien,  
Storbritannien, Sverige, Sydkorea

Delområden: signal- och dataanalys 
för vården; kontext- och beteende- 
modellering; användarcentrerade 
teknologier för påminnelser

REMIND – bättre hälsovård för 
patienter med demenssjukdom

Personer med en demenssjukdom kämpar ofta med dagliga 
rutiner, till exempel att komma ihåg att ta sin medicin. I ett 
europeiskt initiativ, kallat Remind, samarbetar organisationer 
i nio olika länder för att utveckla tekniska lösningar som kan 
hjälpa patienter som har en demensdiagnos – och deras  
anhöriga – i vardagen.

oss möjlighet att dela idéer, infor-
mation och resultat med varandra 
inom en rad olika verksamheter och i 
många olika länder, så att vi kan arbeta 
effektivt mot samma mål, säger Anita 
Sant’Anna. 

Martin Cooney forskar om sociala 
robotar vid Högskolan i Halmstad och 
är Högskolans samordnare i projektet.

– Vårt bidrag är kompetens inom AI, 
artificiell intelligens. Ubaids ”igen-
känningsapplikation” är ett mycket 
bra exempel på detta. Vi har också 
utvecklat ett system för att upptäcka 
nyligen utförda aktiviteter – som att ta 
sin medicin – genom att använda en 
värmekamera.

En demonstrator ska ha utvecklats som 
ett resultat av projektet när det avslutas 
i juni 2020.

Martin Cooney
martin.cooney@hh.se

Ubaid Ur Rehman förklarar projekt Remind i 
en filmad intervju. 



HÄLSOINNOVATION FÖR ÖKAD PATIENTDELAKTIGHET

Skönlitteratur 
som verktyg i 
empatilabbet

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Anna Fåhraeus 
anna.fahraeus@hh.se

Jörgen Öijervall 
jorgen.oijervall@hh.se

Att läsa böcker och prata om hur människor 
reagerar och tänker i romaner och annan skön-
litteratur kan ge nya perspektiv. Det kan hjälpa 
till att träna personalens empatiska förmåga på 
en arbetsplats och därmed motverka empati- 
trötthet. Det är huvudtanken i ”empatilabb”.

Anna Fåhraeus, litteraturvetare och Jörgen Öijervall, univer-
sitetsadjunkt i omvårdnad, har sedan flera år använt skönlit-
teratur som verktyg när de har mött sjuksköterske studenter.

 – Vi har tillsammans läst till exempel ”Torka aldrig tårar 
utan handskar” och andra böcker med anknytning till sjuk-
dom och vård, och det har lett till väldigt fina samtal och bra 
reflektioner bland studenterna om hur vi människor tänker 
och reagerar, berättar Jörgen Öijervall.

Samtalen kring böckerna handlar inte främst om vad du 
läser utan om hur du känner och tänker som läsare om det 
som händer i berättelser och hur du kopplar det till verklig-
hetens etiska och existentiella frågor. Genom skönlitteratu-
ren kan vi få djupa inblickar i hur andra tänker, och under 
läsningen lär vi känna personligheter och situationer som 
utvecklas över tid. Det är inte lika laddat och svårt att prata 
om situationer i böckerna som om verkliga relationer.

 – Den här modellen kan vara till nytta i olika arbeten som 
har med bemötande att göra, där du kan uppleva värderings-
konflikter, etisk stress och känna empatitrötthet. Då är det 
viktigt att ha verktyg för att prata om känslor och tankar 
även i pressade situationer. Större självkännedom underlät-
tar och hjälper till att utveckla större empati över tid, säger 
Anna Fåhraeus.

 – Som sjuksköterska är du med om många olika situationer 
där du behöver ha inlevelseförmåga och empati för patienter 
och deras närstående. I samtalen om böcker kan vi vända 
och vrida på olika dilemman utan att det blir lika viktigt att 
ha rätt. Vi kan vara öppnare för andra sätt att se på saker.

De båda forskarna vill nu testa modellen och se om det här 
sättet att använda skönlitteratur som verktyg för att utveckla 
empati kan användas i yrkeslivet, exempelvis bland sjukskö-
terskor och bibliotekarier. Satsningen har fått finansiering av 
Chalmers Innovation, och får stöd i den fortsatta processen 
av HH Innovation, Högskolan i Halmstad innovationsaktie- 
bolag, som verkar för kommersiellt inriktat innovationsstöd  
för forskare och studenter.
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Med hjälp av datautvinning utvecklar en forskargrupp 
vid Högskolan i Halmstad digitala hjälpmedel som kan 
motivera patienter att hämta ut och ta sina receptbelagda 
mediciner. 

Målet med projektet, som kallas iMedA (Improving Medi-
cation Adherence through Person Centred Care and Adap-
tive Intervention), är att öka sannolikheten för att patienter 
ska ta sin ordinerade medicin. 

– Vi kombinerar kliniska kunskaper från sjukvården med 
kompetenser inom datautvinning. Det gör att Region Hal-
land får en unik möjlighet att förstå patientens behov och 
vi tar ett steg närmare precisionsmedicin, säger överläkare 
Markus Lingman, verksam i sjukhusledningen och process-
ledare för kardiologin i Halland.

Det finns många anledningar till varför patienter inte häm-
tar ut och tar sina mediciner: brist i förståelse för hur viktigt 
det är att ta sin medicin, glömska eller rädsla för eventuella 
biverkningar.  

– Det kan också handla om dåligt förtroende för läkaren 
eller att patienten inte har råd med medicinen. Vi måste 
förstå anledningarna till problemet för att kunna skapa en 
lösning, säger universitetslektor Anita Sant’Anna som ingår  
i forskargruppen vid Högskolan i Halmstad.

Digitala verktyg  
ska motivera  
patienter att ta  
sina mediciner

Slawomir Nowaczyk 
Slawomir Nowaczyk@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Som ett andra steg i projektet utvecklas digitala verktyg som 
stöd för både läkare och patienter, och som kan underlätta 
och motivera patienterna att hämta ut och ta sina mediciner.

iMedA har fått medel av Vinnova och är ett samarbetspro-
jekt med Region Halland och företaget Affecto Sweden AB. 
Det är ett viktigt steg i forskningssamarbetet mellan Hög-
skolan och Region Halland, som har utvecklats under längre 
tid. I ett annat samarbete används artificiell intelligens för 
bättre vård av hjärtsviktspatienter. Ytterligare ett är åldrande 
och egenvård som handlar om smart teknik som hjälper 
äldre i deras hemmiljö, till exempel med medicinhantering. 

Universitetslektor Slawomir Nowaczyk 
är projektledare för iMedA. 



HÄLSOINNOVATION FÖR UNGAS HÄLSA

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, liksom 
övervikt och fetma. Problemen beror nästan uteslutande på 
faktorer i samhället, inte den enskilda personen. Men i skolans 
läroböcker är ett budskap till eleverna särskilt framträdande: 
Du ska själv lösa dina problem med hjälp av yoga, massage och 
långsamma kolhydrater.

I skolans läroböcker står  
individen ensam  
mot samhällets  
problem

– Det är viktigt att förstå att individualiseringen har stora konsekvenser  
för hur vi ser på medborgarskap och demokrati. Genom att ständigt  
individualisera frågor avpolitiseras de, säger Anders Urbas. 

Forskning visar att vissa hälsoproblem kräver politiska beslut för att lösas.  
Risken är att individen skuldbeläggs och pekas ut, och att skolan fokuserar på 
att skapa ”den goda eleven”. Eleverna blir inte samhällsmedborgare utan enbart 
individer, utan verktyg att förändra regelverk, ekonomiska system och andra 
samhällsfaktorer som påverkar människor i vardagen. Stress och kosthållning 
blir en fråga om eleven har dålig eller bra moral i stället för att skolan gör det 
till en politisk fråga om levnadsförhållanden och strukturella omständigheter.

Avpolitiseringen kan leda till att människor inte ens ser sin möjlighet att på-
verka. Budskapet blir: ”så här är samhället – du kan inte förändra det, men du 
kan anpassa dig själv så att du passar in”. Båda forskarna hänvisar till forskning 
som visar att ungdomar i stor utsträckning kategoriserar sig själva som passiva 
pessimister: ”allt går åt skogen och det är inget vi kan göra åt det”.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

En studie gjord av Claes Malmberg och Anders Urbas vid Hög-
skolan i Halmstad om hur läroböcker tar upp hälsofrågor visar 
att unga inte får stöd i dagens läroböcker i att förstå hälsa ur ett 
socioekonomiskt perspektiv. Tvärtom individualiseras problematik 
som stress, huvudvärk, sömn- och koncentrationssvårigheter. När 
det handlar om kost blir det framför allt en fråga om hur vi som 
individer bör agera – hur den ”goda människan ska leva”. Hur 
samhället kan hantera problem med dålig kost och övervikt tas upp 
i liten utsträckning, eller inte alls. 

– Naturligtvis är det positivt att motionera, sova tillräckligt och äta 
bra kost. Det är också väldigt utbrett i samhället att lösa problem 
på det sättet. Men en dimension saknas, individperspektivet måste 
kompletteras med samhälleliga lösningar, säger Claes Malmberg.

Läroböckerna skulle kunna handla om vad skolan kan göra, och 
vad eleverna kan göra tillsammans. Det är skolans ansvar att fostra 
demokratiskt sinnade medborgare som aktiverar sig.
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Anders Urbas
anders.urbas@hh.se

Claes Malmberg
claes.malmberg@hh.se
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Frågan är svår att hitta svar på, framför allt eftersom mät-
metoderna som används för att kartlägga sambanden mellan 
socioekonomisk status och hälsa spelar roll. I sin studie 
om barn och ungdomar i åldern 11–15 år hämtar Mikael 
Ahlborg data från undersökningen ”Skolbarns hälsovanor”, 
som görs vart fjärde år på uppdrag av Folkhälsomyndigheten 
– och samtidigt i drygt 40 länder. De flesta svenska ungdo-
mar uppger att de mår bra, är nöjda med sitt liv och har bra 
livskvalitet, men allt fler uppger samtidigt symtom som kan 
kopplas till psykisk ohälsa.

– Det är lite motsägelsefullt, och säger två helt olika saker om 
hur ungdomar mår. Man kan diskutera om ohälsan ökar, eller 
om det faktiskt är så att man skattar sina symtom för att man 
känner efter mer och det pratas mer om psykisk ohälsa.

Mätmetoden har betydelse för vilka samband man kan hitta 
mellan socioekonomisk status och hälsa.

– Det saknas delvis bra mätinstrument när ungdomar är 
den enda informationskällan. Det är inte alltid barn i den 

Målet med projektet är att främja villkoren för lärande, till 
exempel koncentration, studiero och välbefinnande, bland 
elever på mellan- och högstadiet genom att de får delta i 
pulshöjande fysisk aktivitet tre gånger per vecka de dagar då 
de inte har idrott och hälsa på schemat.

Projektet ska också bidra till kollegialt lärande bland delta-
gande lärare, bland annat genom erfarenhetsutbyte av att 
implementera pulshöjande aktiviteter. 

Hittills har 65 elever deltagit i intervjuer, och 18 lärare i 
idrott och hälsa har varit med i planeringen av projektet, 
bedrivit pulshöjande aktiviteter och deltagit i en forsknings-

Varför mår många  
unga så dåligt när  
de har det så bra?

Puls för lärande och hälsa

åldersgruppen kan ge bra svar. Jämför man föräldrarnas 
socioekonomiska förutsättningar och barnens hälsa finns 
ett samband.

För att kunna se kopplingar studerar Mikael Ahlborg 
socialt kapital, alltså summan av någonting mer än indi-
vider, något som skapas i en grupp. Socialt kapital kan 
både vara positivt och negativt för hälsan. Man kan till 
exempel fastna i ett negativt beteende i ett kompisgäng 
och ha svårt att ta sig därifrån.

– Jag hoppas att resultaten ger ökad förståelse för ojäm-
likheter vad gäller ungdomars hälsa, och att det kan leda 
till ett förbättringsarbete inom skola, vård och omsorg. 

cirkel. Så småningom ska också skolsköterskor vara med i en 
av delstudierna.

De deltagande eleverna upplever att pulshöjande aktiviteter 
har främjat deras lärmiljö i skolan och leder till förbättrad 
hälsa och välbefinnande. Projektet har också bidragit till att 
”boosta” deras prestationsförmåga, såväl arbetskapaciteten i 
skolan som den fysiska prestationen.

Detta praktiknära forskningsprojekt sker i samarbete mellan 
FoUrum utbildning och Kommunal utveckling i Jönköpings 
län – där kommunerna i länet står för finansieringen – och 
Högskolan i Halmstad. Skolor från åtta kommuner deltar.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Mikael Ahlborg
mikael.ahlborg@hh.se

Eva-Carin Lindgren
eva-carin.lindgren@hh.se

Linn Håman                     
linn.haman@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 
”I stället för att enbart implementera pulshöjande fysisk aktivitet för eleverna 
fick lärarna som skulle driva aktiviteterna vara med i planeringen av forsk-
ningsprocessen och i en forskningscirkel.
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IMPLEMENTERING AV HÄLSOINNOVATION

Emma Haglund är universitetslektor och ingår i ett forsk-
ningsprojekt som drivs av forskningscentrumet FoU Spens-
hult. I projektet undersöks personer som lider av knäsmär-
tor, för att på så sätt fånga upp dem med artros redan på ett 
tidigt stadium. 

Projektets deltagare undersöks grundligt, både genom rönt-
gen och genom olika kliniska tester. Diagnosen artros kan 
ställas genom en röntgenundersökning, men du kan också 
bli diagnostiserad med artros om du har ”klassiska fynd” 
som knakningar, stelhet eller felställning och benpålagringar 
i kombination med smärta. Projektets kliniska undersök-
ning genomförs i Human Movement Lab på Högskolan 
i Halmstad, och består bland annat av en kartläggning av 
försökspersonernas hand- och benstyrka, deras koordination, 
balans och rörlighet i knäet samt deras smärtupplevelse. Det 
görs också en mätning av kroppssammansättningen, det vill 
säga fördelningen av fett- och muskelmassa.     

En annan viktig del av forskningsprojektet handlar om att 
undersöka försökspersonernas blod, för att på så sätt försöka 
hitta ämnen i blodet som kan tyda på en samvariation med 
andra sjukdomar.

Ökad kunskap kring artros  
kan förbättra livet för många
Artros är en av vår tids folksjukdomar. Nästan hälften av alla sextioåringar är drabbade. 
Sjukdomen går inte att bota, men om den upptäcks och behandlas i ett tidigt stadium 
är det möjligt för den drabbade att leva ett drägligt liv. Det är anledningen till att Emma 
Haglund väljer att forska om just artros.

– Vi vill lära oss mer om kopplingarna mellan olika lågin-
flammatoriska sjukdomar, men vi vill också undersöka hur 
rörelsemönstret förändras vid tidiga stadier av artros, och på 
det sättet kunna bli bättre på att upptäcka sjukdomen tidigt. 

En annan intressant aspekt av studien är att bättre belysa hur 
arbete och fritid inverkar på uppkomst och utveckling av 
tidig artros. 

– Ju klokare vi blir kring associationer och kring hur krop-
pens och rörelseapparatens funktioner ändras, desto bättre 
omhändertagande kan de drabbade få tidigt i förloppet. 
Kunskapen sprids så att de drabbade får rätt rekommenda-
tioner och blir hjälpta tidigt, inte bara i vården, utan även på 
träningscenter och andra liknande platser.

Emma Haglund
emma.haglund@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 
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Magnus Holmén
magnus.holmen@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

James Barlow är ny gästprofessor vid Högskolan i Halmstad. 
Hans forskning fokuserar på innovationer inom vården – 
från skapande till införande. Han är särskilt intresserad av 
det komplexa sambandet mellan innovationer inom hälso-
teknik, tjänster och infrastruktur. Aktuell forskning omfattar 
utveckling och antagande av genetiskt modifierade myggor 
för utrotning av malaria, införande av bloddialysteknik i 
hemmiljö samt utvärdering av läkemedelsindustrins svar  
på antibiotikaresistens.

– Vi vet att det finns en klyfta mellan växande vårdbehov 
och minskande tillgängliga resurser för att möta dessa behov. 
Innovationer måste ingå i lösningen för att överbrygga 
klyftan. Ny teknik är inte problemet – det finns ingen brist 
på hälsoinnovationer. Utmaningen är att integrera innovatio-
nerna i det befintliga hälsovårdssystemet som är komplext, 
politiserat, oförutsägbart och svårt att hantera.

Enligt James Barlow är lösningen att samla de olika vård- 
organisationerna och utveckla mer integrerade vårdmodeller. 
Eftersom implementeringen av en ny hälsoinnovation ofta 
innebär höga kostnader kan det finnas behov av ett centralt 
tillskott i finansieringen, till exempel från en regering, i 
stället för att en enskild vårdorganisation belastas. Det är 

Komplext samband mellan  
innovationer inom hälsoteknik, 
tjänster och infrastruktur 

också viktigt att vårdgivare tillåts utveckla och införa egna 
lösningar, så att nya innovationer godtas på bästa sätt.

– Det pratas mycket om att artificiell intelligens och ny 
medicinteknik ska revolutionera vården. Verkligheten är att 
dessa endast kommer att fungera när de kombineras med 
organisations- eller processförändringar. Men det finns stor 
potential i den nya datatekniken som gör att vi kan skapa 
innovativa modeller av vården. Genom tester kan det bekräf-
tas om de fungerar eller inte.

James Barlow ser potentialen i Högskolan i Halmstads forsk-
ning inom hälsoinnovation, och ser fram emot att arbeta 
tillsammans med sina nya kollegor.

– Vi utvecklar till exempel ett projekt tillsammans baserat  
på lärdomar från ett globalt samarbete rörande lösningar  
på problem med Zika-viruset.

”Vi vet att det finns 
en klyfta mellan 
växande vårdbehov 
och minskande till-
gängliga resurser.”

Läs mer om James Barlow  
på sidan 20.
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Högskolan i Halmstad utvecklar – tillsammans med Research 
Institute of Sweden AB (RISE), Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, Karolinska Institutet, Getinge och andra före-
tag – innovativa lösningar för att minimera vårdrelaterade 
infektioner inom sjukvården. Projektet kallas Clean Care 
och finansieras av Vinnova.

Clean Care handlar om att minimera vårdrelaterade infektio-
ner och minska spridning av antibiotikaresistenta mikrober 
genom innovativa lösningar för att bryta spridningsvägar av 
mikrober genom luft, kontaktytor, hygienfaciliteter, utrust-
ning, textilier, patienter och personal.

Intresset för projektet har varit stort både inom industrin 
och vården.

– Det etablerade konsortiet som står bakom projektet består 
av ledande aktörer i hela värdekedjan från grundforskning 
till kliniker, vilket ger oss en unik möjlighet att utveckla 
kunskap och insikter om hur affärsmöjligheter identifieras i 
den tidiga fasen av medicintekniska innovationer, säger Hen-
rik Barth vid Högskolan i Halmstad, som leder delprojektet 
som handlar om att utveckla affärsmodeller för nya produkt-
lösningar som hindrar smittspridning i operationssalen.

Innovationer ska öka patient-
säkerheten inom vården
 

IMPLEMENTERING AV HÄLSOINNOVATION

Utmaningen för projektet blir att hantera flera parallella 
utvecklingsprocesser som kopplar till höga krav på medi-
cinska, tekniska och affärsmässiga aspekter. Den samlade 
kompetensen inom Högskolan i Halmstads profilområde 
Hälsoinnovation gör Högskolan till en attraktiv partner som 
alltid kan leverera och komma med värdefullt inspel under 
hela utvecklingsprocessen.

Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik på Högskolan, 
arbetar med ett annat delprojekt inom Clean Care. Fokus 
där ligger på att skapa ytor som är lätta att hålla rena, för att 
minimera risken för vårdrelaterade infektioner:

– Vi vill ta reda på var man exponeras för bakterier, och hur 
man minskar exponeringen. Därför undersöker vi vilka ytor 
som är extra utsatta, och hur dessa ytor bör utformas för att 
vara lätta att hålla rena. Vi tittar på hur en lättstädad yta ser 
ut, och hur polerad en polerad yta ska vara för att den ska 
vara lätt att desinficera. Det handlar om all utrustning som 
används i en vårdsituation – från skalpeller till sängar och 
kläder, förklarar Bengt-Göran Rosén.

Henrik Barth
henrik.barth@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

FAKTA
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste 
vårdskadan på svenska sjukhus. Arbetet med att 
förhindra VRI och minska spridning samt uppkomst 
av resistenta bakterier anses, såväl nationellt som 
internationellt, som en av de viktigaste patientsäker-
hetsfrågorna.

Högskolan i Halmstad utvärderar på uppdrag av Region 
Halland implementeringen av den utbildningssatsning som 
startade år 2013. Utbildningen ”Välmående ger resultat” 
initierades med anledning av den ökade psykiska ohälsan 
hos barn och ungdomar och den påverkan som detta får på 
elevernas måluppfyllelse i skolan. Satsningen var också ett 
led i att främja hållbart välmående hos barn och ungdomar 
i Halland. Utbildningen fokuserade på att utbilda pedago-
ger och annan skolpersonal i och ge verktyg inom områden 
som är närbesläktade med psykisk hälsa. 

”Skulle projektet bli 
framgångsrikt finns  
miljoner att spara  
inom sjukvården.”

Bättre skolresultat genom ökat välmående
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Högskolan i Halmstad har lång erfarenhet av forskning 
kring tänder och dentalimplantat, och nu tar forskningen 
ett steg in i framtiden med hjälp av ett nytt, digitalt projekt. 
Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik, samarbetar 
med Hallands sjukhus för att utveckla och tillgängliggöra 
tekniken kring riktad benväxt.

– Ibland kan en patient sakna ben att fästa ett tandimplan-
tatet i. Det kan bero på en sjukdom eller någon form av 
trauma. Då behöver tandläkaren bygga upp benet på nytt, 
och det är det som kallas för riktad benväxt.

Den metod som tas fram på Högskolan i Halmstad är 
lättare att använda och mer kostnadseffektiv än de metoder 
som används i dag.    

– Vi använder ett keramiskt membran som tillverkas med 
digital teknik och 3D-printning. Genom en tomografiscan-
ning får vi tillgång till CAD-data och 3D-data som gör det 

Linn Håman
linn.haman@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

möjligt att anpassa membranets utformning och storlek efter 
hur det färdiga benet ska se ut. Membranet placeras över den 
del där det saknas ben. Det stimulerar benväxt, och på det 
sättet kan patienten få exakt så mycket ben som behövs för 
att förankra en skruv med ett dentalimplantat på.  

Bengt-Göran Rosén ser stora möjligheter för spridning:

– I dag kan inte alla tandläkare ha spetskompetens för riktad 
benväxt, eftersom det är en komplicerad och tidskrävan-
de process. Nu blir det smidigare, och kommer att kosta 
mindre. På det sättet kan fler tandläkare erbjuda sådana här 
behandlingar, samtidigt som tillgängligheten ökar.

Utvärderingsuppdraget gjordes under 2017–2018 och skulle 
ge svar på huruvida utbildningssatsningen genomfördes som 
planerat samt om den resulterade i mätbara effekter på de 
medverkande skolornas och förskolornas verksamhet.

– Det är långt från självklart att interventioner och kvalitets-
arbete utvärderas systematiskt och det är därför ett väldigt 
klokt beslut av Region Halland att låta utomstående forskare 
följa och utvärdera satsningen. Det är bra att de vågar utsätta 
sig för extern granskning så att man inte bara kör på med en 

Digital metod banar väg för 
bättre tandhälsa

ny metod utan att utvärdera vad den ger för resultat, säger 
Jens Nygren, en av forskarna inom utvärderingsprojektet på 
Högskolan.

Bengt-Göran Rosén
bengt-goran.rosen@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 



Mattias Ohlsson anställdes under året som 
professor i informationsteknologi inriktning 
maskininlärning och datamining. 

– Mitt forskningsområde gränsar till AI, artificiell intelligens, 
att få datorer att visa intelligent beteende. Själv började jag 
tidigt att intressera mig för en speciell typ av AI – algoritmer 
som kallas artificiella neuronnät.

Ett annat intresseområde är maskininlärning som i princip 
handlar om att lära algoritmerna genom att visa exempel, 
vilket på sätt och vis liknar hur vi människor lär oss. Maskin- 
inlärning är och kommer att vara avgörande för utvecklingen 
av det moderna samhället. Mattias Ohlssons forskning har 
framför allt haft inriktning på medicin och biologi. Bland 
annat har han varit med och utvecklat en produkt för tolkning 
av speciella bilder av hjärtat.

– Jag hoppas att jag får fortsätta att forska med inriktning på 
hälso- och sjukvård, att få hjälpa till vid medicinska beslut 
och praktiska, kliniska frågeställningar. Genom att ta fram 
olika hjälpmedel till sjukvården fyller min forskning en viktig 
funktion, till exempel att hjälpa läkare att tolka bilder eller ge 
diagnosförslag.

James Barlow utnämndes under året till gäst-
professor vid Högskolan i Halmstad och blev 
samtidigt lärosätets andra Bennetprofessor. 

James Barlow är (också) sedan 2003 professor i ”Technology 
and Innovation Management” vid Imperial College Business 
School i London. Han är även knuten till Science Policy  
Research Unit vid University of Sussex och Policy Studies 
Institute. Dessutom är han biträdande forskningsdirektör för 
Imperial College Health Partners och ordförande för Interna-
tional Academy for Design and Health. 

Kontakterna med Sverige inleddes redan under 1980-talet när 
James Barlow under flera år undersökte den svenska bygg- och 
bostadsbranschen. Han har även deltagit i ett forskningspro-
jekt om telemedicin för äldre i Sverige.

– Jag har besökt Sverige många gånger under min karriär och 
det är roligt att jobba med nya forskningsidéer tillsammans 
med kollegor vid Högskolan i Halmstad.

Sedan slutet av 1990-talet fokuserar James Barlow sin 
forskning på innovationer inom vården – från skapande till 
införande. Han har lett och varit inblandad i många forsk-
ningsprojekt under årens lopp, och publicerat brett. Han har 
även lång erfarenhet av rådgivning åt den brittiska regeringen 
och industrin, både i Storbritannien och internationellt. Gäst-
professuren vid Högskolan i Halmstad, som sträcker sig från 
juli 2018 och tre år framåt, är starkt knuten till profilområde 
Hälsoinnovation. James Barlow ingår i flera tvärvetenskapliga 
forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad. 

Professorer  
med sikte  
på hälsan

REKRYTERINGAR OCH MERITERINGAR

Mattias Olsson (t.v.) installerades som professor på Högskolan 
vid akademisk högtid i november 2018, och James Barlow (t.h.) 
uppmärksammades som en av lärosätets nya gästprofessorer.
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– Resultaten av min studie visar att 
sving-kinematik hänger ihop med 
driverprestation och att isokinetisk 
rotationsstyrketräning förbättrar  
driverprestationen.

Vid isotonisk styrketräning tränar du 
din styrka genom att motståndet är 
konstant genom hela rörelsebanan. De 
allra flesta maskiner på ett vanligt gym 
är konstruerade på det viset. Vid isoki-
netisk styrketräning handlar det i stället 
om att hålla en konstant rörelsehastig-
het genom hela rörelsebanan.

James Parker har studerat ett 30-tal 
individer som spelar golf på hög nivå 
och använt sig av dels en tvärsnitts- 
korrelationsstudie, dels en så kallad 
open-trial-interventionsstudie. I tvär-
snitts-korrelationsstudien, som bestod 
av biomekaniska mätningar av sving- 

Med rätt styrke-
träning slår elit-
golfare längre
Tävlingsgolfares förmåga att slå bollen långt kan 
påverka resultatet på ett positivt sätt. Sving-
kinematik anses vara en viktig faktor för driver- 
prestation, och ett säkert sätt att förbättra sving- 
kinematiken är genom styrketräning. Golfare och 
deras tränare prövar ofta nya former för att öka 
slaglängden, i synnerhet driver-slaglängden. Ett 
sätt är, enligt James Parkers licentiatuppsats i bio-
medicin, att förstå vilka variabler som påverkar 
driverprestationen och slaglängden.

James Parker
james.parker@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

rörelsen, ingick hälften av spelarna. I 
interventionen, som bestod av isokine-
tisk styrketräning, ingick 20 personer. 
Förhållandet mellan golfsvingkinema-
tik och driverprestation undersöktes, 
och utifrån det kunde James Parker 
se vilken påverkan en styrketränings-
intervention hade på golfspelarnas 
prestation. Variabler som enligt 
tidigare studier påverkar prestationen 
är framför allt segmentinteraktioner 
(bäcken-bröstkorg), armhastighet och 
acceleration, samt just isotonisk och 
isokinetisk styrketräning.

– Efter nio veckor av isokinetisk 
styrketräning ökade spelarnas sittande 
rotationskraft och effektutveckling, 
topphastighet och acceleration i armen, 
samt bollhastighet och slaglängd mer 
jämfört med isotonisk träning. De 
spelare som gjorde träningsinterventio-

nen med isokinetisk styrketräning fick 
bättre resultat på golfbanan än de som 
inte var med i interventionen. Spelarna 
fick högre klubbhuvudhastighet, bland 
annat genom en högre topphastighet i 
bäckenrörelsen. 

– Interventionen var relativt enkel, 
med två olika övningar i en isokinetisk 
styrketräningsmaskin. Vi gjorde en 
mätning av slaglängd direkt efteråt och 
kan vara ganska säkra på att de förbätt-
rade sving-resultaten var tack vare just 
de övningar som vi gjorde och inte ett 
resultat av allmän styrketräning.

FAKTA
Kinematik – den del av meka-
niken som beskriver kroppars 
rörelse utan beaktande av rörel-
sens orsaker.

NYA PROFESSORER 2018

Lena Karin Erlandsson, arbetsterapi

Staffan Karlsson, omvårdnad

Eva-Carin Lindgren, idrottsvetenskap

Mattias Ohlsson, informationsteknologi  
inriktning maskininlärning och datamining

Åsa Roxberg, omvårdnad

GÄSTPROFESSORER 2018  

Mark Bille Andersen, idrottspsykologi

James Barlow, innovationsvetenskap/ 
hälsoinnovation

Bendik Byggstad, informatik

Mark Dougherty, informationsteknologi

Magnus Lindwall, psykologi inriktning idrott

Michael Pavel, hälsoteknik

Hans-Peter de Ruiter, hälsa och livsstil

NYA DOCENTER 2018

Fernando Alonso Fernandez, informa- 
tionsteknologi

Andreas Ivarsson, psykologi inriktning  
idrott, hälsa och motion

Wojciech Mostowski, informationsteknologi

Maria Nyholm, folkhälsovetenskap

Pontus Wärnestål, informatik

NYA DOKTORER 2018 

Alina Franck, psykologi. Avhandlingens titel: 
”The junior-to-senior transition in Swedish 
athletes: A longitudinal study”, framlagd vid 
Linnéuniversitetet. 

Gärd Holmqvist, hälsa och livsstil.Av-
handlingens titel: ”Bildterapi – en väg till inre 
förändring och förbättrad hälsa”.

Lars-Olof Johansson, informatik. Av-
handlingens titel: ”Engaged in Digital Service 
Innovation”, framlagd vid Högskolan Väst.

Susanne Lindberg, informatik. Avhand-
lingens titel: ”Ethics of User Involvement in 
Sensitive Design Situations”.
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I HICube Kompetenta vården genom-
fördes olika delprojekt, till exempel 
om tryggare hemtjänst; välfärdsteknik 
och etik; framtidens socialtjänst och 
digitalisering. Som metod användes 
bland annat seminarier, workshoppar, 
enkäter, fokusgrupper, observationer 
– och en teaterföreställning. Inklu-
dering var en viktig utgångspunkt i 
arbetsmetodiken. Medarbetare inom 
de medverkande organisationerna var 
i olika delprojekt med och tog fram 
förbättringsförslag och utvecklingsidéer 
och genomförde också dem.

– När medarbetare får vara med och 
arbeta fram idéer, presentera och 
genomföra dem skapar det stolthet och 

HICube Kompetenta vården har stärkt den 
halländska samverkansarenan
för vård och omsorg

arbetsglädje – och bra resultat i verk-
samheten, säger Jennie Vidal, Halm-
stads kommun, ledamot i styrgruppen 
för HICube Kompetenta vården och 
i styrgruppen för det nya projektet 
Digga Halland (se nedan).

– HICube har lärt oss hur vi kan han-
tera utvecklingsfrågor tillsammans och 
hur viktigt det är att vi har tydliga sam-
verkansarenor där vi kan skapa kunskap 
tillsammans, förankra frågor och få fart 
i genomförandet av förändringar. Vi 
har nu en väldig bra grund för kom-
mande projekt, menar Patrik Dahlqvist 
Jönsson, Region Halland, ledamot i 
styrgruppen för HICube Kompetenta 
vården, och för Digga Halland.

I samband med att HICube-projektet 
avslutades gjordes tre korta filmer som 
sammanfattar projektet, dess metoder 
och resultat.

Under tre år (2015–2018) drev Region Halland, de halländ-
ska kommunerna och Högskolan i Halmstad gemensamt 
ett kompetensutvecklingsprojekt i syfte att stärka halländsk 
vård och omsorgsförutsättningar för att arbeta med hälso- 
innovation och digitalisering. Projektet kallades HICube 
Kompetenta vården och finansierades av Europiska social-
fonden och de medverkande partnerna. 

Digga Halland är ett tvåårigt projekt 
som genomförs i samverkan mellan 
Högskolan i Halmstad, Region Hal-
land och de halländska kommunerna. 

Genom olika kompetensutvecklingsin-
satser är syftet att öka förutsättningarna 
för medarbetare inom vård och omsorg 
att möta den digitala utvecklingen. 

Projektet är finansierat av Europeiska 
socialfonden (21 miljoner kronor) och 
Högskolan i Halmstad, Region Hal-

Digga Halland – mer händer i vård och omsorg
land och de hallänadska kommunerna 
(sammanlagt 10 miljoner kronor). 

Högskolan i Halmstad är projektägare 
och leder projektet. Fram till april år 
2020 ska 7 000 anställda inom vård- 
och omsorg utbildas, dels genom lokala 
aktiviteter, dels genom en projekt- 
övergripande webbutbildning. Utöver 
aktiviteter som direkt riktas till med-
arbetaren, ligger fokus på samverkan 
i Halland i form av kunskapsutbyte 

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Lena German Millberg
lena.german@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Digga Halland är en fortsättning på HICube kompetenta vården. Projektet 
bygger vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och of-
fentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som har etablerats 
under det senaste decenniet. 

och en gemensam agenda för satsningar 
inom digitalisering. Projektets förväntas 
skapa nytta genom att ge förutsättning-
ar för medarbetaren att vara med och 
skapa morgondagens digitala arbetsplats, 
där förändrade arbetssätt, delaktighet, 
kravställning och kunskap om digitala 
hjälpmedel, tjänster och verktyg är några 
av projektets delmål.  
 

Lena German Millberg
lena.german@hh.se
www.hh.se/kompetentavarden

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 
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VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, 
är en regional samverkansarena med 
syfte att vara en motor för hälsoinno-
vationer och på så vis vidareutveckla 
Hallands särställning inom vården. 
HCH fick under året ytterligare EU- 
finansiering på 30 miljoner kronor från 
Europeiska regionala strukturfonden 
(Eruf ) – ett tydligt bevis på att det sker 
unik och viktig utveckling av fram-
tidens vård och hälsa i Halland. Det 
nya projektet heter ”Testmiljö Halland 
– framtidens vård och omsorg med 
smarta hemmet som bas” och målet är 
att bygga en effektiv testmiljö för pro-
dukter, lösningar och tjänster som ger 
stöd och trygghet i hemmet, förebygga 
hälsa, stödja prediktiv vård och bistå 
vid specialiserad sjukvård i hemmet.

Anne-Christine Hertz
anne-christine.hertz@hh.se 

Magnus Clarin
magnus.clarin@hh.se 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Förutom Testmiljö Halland driver 
HCH bland annat:

”HiCube – behovsorienterad hälso- 
innovationsarena” (avslutas i juni 
2019) finansieras av Eruf, Region Hal-
land och de halländska kommunerna. 
Inom detta har bland annat Testmil-
jö Halland byggts upp, vilket ledde 
till det nya EU-projektet ”Testmiljö 
Halland – Framtidens vård och omsorg 
med smarta hemmet som bas”.

”CareWare Nordic” (tre år från augus-
ti 2018) finansieras av EU-programmet 
Interreg Öresund-Kattegat-Skager-
rak och drivs av HCH tillsammans 
med den danska kommunen Aarhus. 
Projektet syftar till att skapa mötes-

platser för näringsliv och vård- och 
omsorgspersonal för att stärka innova-
tioner och innovationsklimat, både i 
Halland och i Danmark.

I Testmiljö Halland och
på Hälsoteknikcentrum  
Halland utvecklas 
framtidens hälso- 
och sjukvård 

Människors hälsa är central för ett fun- 
gerande samhälle. Visionen är en värld 
där alla människor – oavsett bakgrund, 
kön, inkomst eller utbildning – har verk-
tyg och möjlighet att sköta sin egen hälsa.

Baserat på Region Hallands unika da-
tavarulager och Högskolan i Halmstads 
kompetens inom artificiell intelligens 
(AI) skapas – tillsammans med företag 
– en stark internationell plattform för 
hälsoinnovationer – Aiway Halland. 
Målet är att gemensamt utveckla nya 
produkter, tjänster och lösningar. Inom 
Aiway Halland finns förutsättningarna 
att åstadkomma en individbaserad och 
jämlik hälsa. Med medicinsk expertis, 
tidig och tät kontakt med slutanvän-
dare, artificiell intelligens och unik 

Aiway Halland – regionens nya satsning på 
framtida hälsoinnovationer

tillgång till data kan behov definieras 
och ge svar på flera stora hälsoutma-
ningar. Fyra konkreta mål är satta för 
Aiway Halland:

• Ett välutvecklat och effektivt innova-
tionssystem kopplat till hälsoinnova-
tion i Halland.

• Ökad förmåga i regionens näringsliv 
till förnyelse och långsiktig tillväxt 
kopplat till nya hälsoinnovationer.

• Stärkt forsknings- och utvecklings-
verksamhet vid Högskolan i Halmstad 
inom AI-området med ännu starkare 
nationella och internationella förbin-
delser.

• Utvecklad förmåga hos de offentliga 
aktörerna i Halland att arbeta med 

innovationsprocesser tillsammans med en 
mångfald aktörer.

Region Halland har i samverkan med 
representation för Harvard Medical School 
och Brigham and Women’s Hospital i Bos-
ton, USA, och världsledande forskare vid 
Högskolan i Halmstad byggt en helt unik 
struktur för hantering av data. Detta ligger 
till grund för möjlighet till nya innovatio-
ner som stödjer individbaserad och hållbar 
hälsa. Något motsvarande finns ännu inte 
någon annanstans i Sverige.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 
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UNGA INNOVATÖRER – PROJEKT

Susanne Olsson och Elin Adolfsson belönades med hela fyra 
stipendier under året för sin hälsoinnovation.

Listan med fördelarna för laparoskopi – titthålskirurgi – 
jämfört med traditionell öppen kirurgi kan göras lång. En 
fördel är av kosmetisk karaktär, det görs ett mindre snitt i 
huden vid laparoskopi. En annan fördel är kortare reha-
biliteringstid då ingreppet och påverkan på patienten är 
mindre. Utvecklingsingenjörerna Susanne Olsson och Elin 
Adolfsson har i samarbete med Mölnlycke Health Care – 
ett globalt och världsledande företag inom medicintekniska 
produkter – utvecklat ett förslutningsmembran för framti-
dens laparoskopiska operationer. En viktig komponent vid 
laparoskopi är instrumentet troakar. Det är den som först 
förs genom snittet och för att den ska fungera optimalt 
krävs en förslutning – en så kallad seal – som dels är tät, 
dels inte hindrar kirurgerna. optiSeal är just en optimal 
seal för framtidens laparoskopiska operationer. För detta 
belönades Susanne Olsson och Elin Adolfsson med inte 
mindre än fyra stipendier, ett från Teknikföretagen, ett från 
Hälsoteknikalliansen, ett från Sparbanksstiftelsen Kronan 
samt ett ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond.

OptiSeal – ny optimal tätning för titthålskirurgi

”Att bidra till Sveriges föreningsliv 
för både ungdomar och seniorer och 
samtidigt utveckla något som främjar  
hälsan är en stor möjlighet.”

 Philip Franzén och Emil Gahnsby

I våras tog Philip Franzén och Emil Gahnsby examen 
från Utvecklingsingenjörsprogrammet och belönades med 
stipendium ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond för sitt 
projekt INSOCOM – Individual Soccer Community. 
INSOCOM är en plattform för nätverkande inom träning 
och hälsa. Den erbjuder ett innovativt och motiverande 
sätt att utmana vänner för att förbättra träningsresultat. 
I appen kan du följa och utmana dina vänner inom olika 
träningsalternativ – eller träna på egen hand. I dagsläget är 
produkten inriktad på fotboll och löping och tjänsten har 
en tillhörande fysisk sensor som kan placeras på fotbollen 
för att registrera kickar. 

INSOCOM
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AxisSemper 
Utvecklingsingenjörerna John Åhslund, Filip Magnusson, 
Anna Fransson och Oskar Hagström belönades med ett sti-
pendium ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond för sitt projekt 
AxisSemper, en produkt som minskar smärta och besvär hos 
personer med axelproblem. Idén grundar sig i problematiken 
vid avslappningstillstånd hos axelskadade vilket kan leda till 
inflammation i musklerna. AxisSemper består av två fästen 
och ett band med knäppe mellan fästena och skapar en 
neddragande kraft för armen genom att låsa axeln i ett sta-
biliserat läge. Det förbättrar i sin tur läkningsprocessen och 
minskar dessutom besvär och smärta under sömnen.  

Hälsomätningar med hjälp av  
innovativ hälsoskanner
Sara Ölmeby och Jessica Weber Hansson, Maskiningenjörs-
programmet inriktning datorstödd konstruktion och pro-
duktframtagning, fick stipendium från Hälsoteknikalliansen 
för sin innovativa hälsoskanner som effektiviserar mottagan- 
det på vårdcentraler, för både patienter och vårdpersonal. 
Vidare förbättras säkerheten för vårdpersonal då den initiala 
hälsobedömningen görs med väsentligt reducerad risk för 
smitta för personalen.

Active Arm
För sitt produktförnyelseprojekt på Utvecklingsingenjörs-
programmet belönades Alfred Bertilsson, Liza Maxe, Sofia 
Possfelt och Henrik Ihlström med ett stipendium ur Lektor 
Sten Fåhrés minnesfond. Tillsammans med företaget Lindhe 
Xtend AB, har studenterna utvecklat en flexibel armbåge. 
Projektet drivs nu vidare i ett annat projekt med andra 
studenter. 

 

Vid Högskolans examensmässa Utexpo belönas varje år kreativa 
studenter för innovativa idéer och problemlösningar.

Ponthus Niemand demonstrerar hur VR kan användas för att minska arbetsmiljörelaterade belastningsskador inom bilindustrin.

Ergonomisk design med hjälp av virtual reality
relaterade belastningsskador inom bilindustrin med hjälp av 
virtual reality-teknik. Studenterna gjorde arbetet tillsammans 
med Volvo Trucks AB. Projektets namn är Management of 
ergonomic aspects in early design phases using virtual reality.

Aya Saladdin och Ponthus Niemand fick stipendium av 
Hälsoteknikalliansen för sitt examensarbete på Maskiningen-
jörsprogrammet inriktning biomekanik och teknisk design, 
som handlar om att öka säkerhet och minska arbetsmiljö- 
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Hållbar uppväxt
Ljungbergska stiftelsen i samarbete med Högskolan  
i Halmstad

Erika Brinkesjö och Sofia Fredriksson, programmet 
Organisering och ledning inom arbete och välfärd, för 
kandidatuppsatsen ”Jag vill ha ett riktigt jobb, precis som 
alla andra” – en kvalitativ intervjustudie om hur unga med 
intellektuell funktionsnedsättning förbereds inför arbete 
och sysselsättning efter gymnasiesärskolan. 

Julia Arvidsson, programmet Biomedicin – inriktning 
fysisk träning, för kandidatuppsatsen ”Difference in Jump 
Height and Jump Length in Youth Soccer Players Selected 
or Not Selected for the National Team”. Den handlar om 
huruvida unga fotbollsspelares resultat i hopphöjd och 
hopplängd – ett sätt att mäta det som inom fotbollen kall-
las ”power” – kan kopplas till om de tas ut till landslaget 
eller inte.

Vårdförbundet Halland
Stipendium för bästa examensarbete i omvårdnad  
på Sjuksköterskeprogrammet

Gabriella Nilsson och Linda Rosengren för uppsatsen 
”Vårdinformatik ur ett patientperspektiv”. 

Marcus Svanberg och Isac Svantesson för uppsatsen  
”Att vara tillgänglig i en otillräcklig vård. En litteraturstu-
die om personcentrerad vård och sjuksköterskans priorite-
ringar”. De fick även stipendium från Sparbanksstiftelsen 
Kronan, se nedan.

Funktionshinderinriktning 
Halmstads kommuns stipendier inom funktions- 
hinderområdet 

Ingrid Witte för magisterexamensarbetet i handikappve-
tenskap ”Könsskillnader inom Supported Employment? 
– en undersökning om könets betydelse i en Supported 
Employment-insats för unga personer med funktionsned-
sättning” (Supported Employment är den mest uppmärk-
sammade insatsen för att stödja personer med funktions-
nedsättning till arbete på den öppna arbetsmarknaden).

Alina Frennessen och Sanna Quist för kandidatuppsatsen 
på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet 
”Jag tror inte man vågar berätta … En sociologisk studie  
om funktionsnedsattas upplevelser kring sexuella trakasse-
rier och stödet som behövs”.

Sparbanksstiftelsen Kronan ... 
... delar varje år ut stipendier för examensarbeten med fokus 
på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, 
affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom 
välfärd, hälsovård och offentlig sektor. 2018 fanns två av Hög-
skolan i Halmstads stipendiatprojekt inom hälsoinnovation:

”Att vara tillräcklig i en otillräcklig vård” av Marcus Svan-
berg och Isac Svantesson, Sjuksköterskeprogrammet. En 
litteraturstudie om personcentrerad vård och sjuksköterskans 
prioriteringar. ”optiSeal, ny optimal tätning för titthålskirur-
gi”, examensprojekt av Susanne Olsson och Elin Adolfsson, 
Utvecklingsingenjörsprogrammet, läs mer på sidan 24.

Hedersomnämnande
Halmstads kommuns stipendier inom 
funktionshinderområdet

Sara Reinodt för uppsats på programmet Bio-
medicin – inriktning fysisk träning ”Self-reported 
back and neck pain. Relation to head posture 
and short-term effects of a new postural taping 
method”.

Johanna Hagström och Kristina Svensson för 
magisterexamensarbete på specialistsjuksköterske- 
utbildningen med inriktning psykiatrisk vård 
”Närståendes erfarenheter av levnadsvaneinterven-
tioner för personer med schizofreni”.

UNGA INNOVATÖRER – STIPENDIER



Högskolans första mottagare av ut- 
märkelsen Årets alumn var Christof-
fer Lindhe, entreprenör och tidigare 
student på Utvecklingsingenjörspro-
grammet.

Tidigare studenter är betydelsefulla am-
bassadörer för Högskolan och personer 
som lärosätet vill behålla kontakten 
med. Högskolan satsar på att förstärka 
sin alumnverksamhet och delade under 
året för första gången ut den nyinstifta-
de utmärkelsen Årets alumn.

När Christoffer Lindhe var 17 år för-
lorade han båda benen och en arm i en 
tågolycka. I dag driver han ett fram-
gångsrikt företag som ligger bakom en 
unik fotprotes, som han utvecklade till-
sammans med en studiekamrat under 
utbildningen – och själv använder.

Christoffer Lindhe är Högskolans 
första ”Årets alumn”

”Jag hoppas att jag  
kan inspirera andra.”

– Jag hoppas att denna utmärkelse gör 
att min historia sprids ytterligare och 
därmed inspirerar andra. Jag känner 
också stor tacksamhet till alla som 
har hjälpt mig på vägen, däribland 
Högskolan i Halmstad som har gett 
mig verktyg och kontakter som jag har 
kunnat vidareutveckla för att passa mig 
i mitt dagliga arbete, säger han.

Christoffer Lindhe har samarbetat med 
Högskolan på flera sätt efter att han tog 
examen, bland annat som mentor i en 
mentorskapskurs, föreläsare samt initi-
ativtagare till ett stort antal produktut-
vecklingsprojekt inom utbildningar 
vid Högskolan i Halmstad.

– Högskolans samarbete med 
Christoffer är ett utmärkt 
exempel på hur vi kan och 

Utdrag ur motiveringen
”Som fullt frisk, idrottande 17-åring förlorade Christoffer Lindhe båda benen och en arm i en olycka. Detta till trots 
kom han igen och har bland annat skaffat familj, deltagit i Paralympics och startat ett företag med utgångspunkt i sitt 
examensarbete (som har belönats med flera stipendier). Christoffer har deltagit som mentor, varit initiativtagare och 
handledare för ett stort antal produktutvecklingsprojekt vid Högskolan i Halmstad. Han är också en flitigt anlitad före-
läsare både inom och utanför Högskolan. Christoffer är härigenom på många sätt ett föredöme och en mycket värdig 
mottagare av utmärkelsen Årets alumn 2018”.

vill jobba med våra alumner. Högsko-
lans forskning och utbildning präglas av 
samverkan och när våra studenter slutar 
studera hos oss blir de i stället en del av 
samhället som vi samverkar med och vi 
får en annan relation till varandra. Nyck-
eln är att utveckla den relationen och 
därigenom även utveckla samarbetet med 
näringsliv och offentlig sektor. Vi vill på 
så sätt skapa ett värde för alla – alumner, 
nuvarande studenter och lärosätet i stort, 
säger vicerektor Anders Nelson.
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Profilområde Hälsoinnovation står bakom flera utbildnings- och kompetens- 
utvecklingsinsatser under året. På de följande två uppslagen presenteras  
några exempel.

Hälsoinnovation, entreprenörskap och nyttiggörande
Kursen är inriktad på att stärka förmågan att utvärdera, utveckla och driva entreprenöriella projekt inom hälsoinnova-
tion. Doktoranderna får möjlighet att praktisera olika modeller och metoder för att nyttiggöra forskning och kan samti-
digt utvärdera entreprenörskap som en framtida karriärväg. Kursen ger också kunskap också om hur hälsoinnovationer 
växer fram i samverkan mellan olika samhällsaktörer och de stödstrukturer och finansieringsmöjligheter som finns inom 
området. Kursens koncept togs fram under året och kursen ges under 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, men även 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 förhåll-
ningssätt 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 möjligheter att stödja patienter 
med IT-lösningar i deras vardag. Detta har i sin tur genererat nya affärsmodeller för företag, och möjliggjort internationa-
lisering av hälsoinnovationer.”

Magnus Bergquist, professor och examinator på forskarutbildningsnivå

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 utveck-
ling till implementering av digitala tjänster och produkter. I kursen berörs perspektiv, metoder och processer  
i relation till digitalisering och samhällsutmaningar samt deltagarbaserade forsknings- och innovationsprocesser. 
 
”För att tillvarata de möjligheter som finns kring digitalisering inom hälsa och välfärd är det viktigt att dessa identifieras 
tillsammans med samtliga berörda parter, inte minst de personer som berörs av de digitala lösningarna. Med sådan  
kunskap förbättras också förutsättningarna för framgångsrik tillämpning av nya digitala lösningar inom vård- och  
omsorgssektorn.”

Jens Nygren, professor och examinator

Kurser på forskarutbildningsnivå

HÄLSOINNOVATION I UTBILDNING
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Masterkurs
Hälsoinnovation – perspektiv
Målet med kursen är att – genom olika perspektiv på 
hälsoinnovation – utveckla fördjupade insikter och 
ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till praktisk 
tillämpning av hälsoinnovationer. Syftet är också att 
utveckla kunskapsområdet hälsoinnovation i förhål-
lande till samhällsutmaningar.

”Hälsoinnovationer utvecklas i mötet mellan olika 
kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Goda  
hälsoinnovationer påverkar människors möjlighet att  
behålla och främja sin hälsa liksom att förebygga ohälsa. 
Hälsoinnovation är samtidigt komplext, och för hållbar 
innovation krävs förståelse från flera och olika perspek-
tiv. I implementering av hälsoinnovation, till exempel 
inom hälso- och sjukvård, är det viktigt att förstå vilka 
barriärer och möjligheter som kan uppstå.”
Maria Nyholm, docent och examinator

Examensdags för de  
första studenterna på 
masterprogrammet 
Hälsa och livsstil
I maj examinerades de första studenterna på master-/
magisterprogrammet Hälsa och livsstil. Utbildningen 
är tvärvetenskaplig och handlar om hälsa kopplat 
till livsstil och ojämlikheter, men också global hälsa, 
hälsoinnovationer och hälso främjande arbete.

Digga Halland  
är ett samverkansprojekt mellan Hög-
skolan i Halmstad, Region Halland och 
de halländska kommunerna, där utbild-
ningsinsatser för att öka den digitala kom-
petensen bland medarbetare inom vård 
och omsorg i Halland genomförs.  
Läs mer på sidan 22.
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AI-utbildning för yrkesverksamma

Artificiell intelligens (AI) utmanar och 
utvecklar svenskt näringsliv och offent-
lig sektor. Inte minst hälsosektorn står 
inför en stor revolution med många 
nya möjligheter tack vare nya sätt att 
samla in information om människors 
hälsa – från smarta klockor till intel-
ligenta hem. Många svenska företag 
saknar dock djupare kunskaper i da-
tavetenskap i allmänhet, och AI i syn-
nerhet. För att de ska kunna konkur-
rera i dagens snabba teknikutveckling 
krävs en uppdatering av de anställdas 
kunskaper och färdigheter. Högskolan 
i Halmstad möter detta behov och har 
under året startat en utbildning för 
yrkesverksamma. Utbildningen, ”Data 
Analytics and Service Innovation based 

Programmet utvecklat 
i samverkan
Programmet är ett så kallat 
Expertkompetensprogram finan-
sierat av KK-stiftelsen. Satsning-
en är utvecklad av Högskolan i 
Halmstad, Högskolan i Skövde 
samt RISE SICS och stöds bland 
annat av två företag inom hälso-
sektorn: Fysiotest och Hotswap 
samt av Volvo Cars, AB Volvo, 
Autoliv, Zenuity, Stena Line, Ea-
syserv, Jayway, Digital Reliance, 
InUse, RISE Viktoria och Nibe.

Högskolans AI-utbildning för 
yrkesverksamma ligger väl i linje 
med den nationella inriktning 
för artificiell intelligens som 
presenterades av regeringen i 
maj 2018.

on Artificial Intelligence”, riktar sig till 
yrkesverksamma som vill få fortsatt ut-
bildning inom AI och affärs- och tjän-
stedesign baserad på AI. Programmet är 
på avancerad nivå och omfattar kurser 
motsvarande 120 högskolepoäng. Ut-
bildningen går att genomföra samtidigt 
som personen är yrkesverksam. Det 
unika med programmet är kombina-
tionen av kurser inom både AI och 
servicedesign. Det räcker inte att bara 
förstå tekniken – för att AI ska skapa 
värde och nytta behöver den knytas till 
människocentrerad tjänstedesign. Det 
gör att inte bara teknikbolag utan även 
designbyråer och offentlig sektor berörs 
av detta område. Stefan Byttner

stefan.byttner@hh.se

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

I slutet av året beviljade KK-stiftelsen 
Högskolan medel genom sitt så kallade 
NU 18-program. NU 18, Nätbaserad 
utbildning för internationell positio-
nering, är en möjlighet för lärosätet att 
utveckla och genomföra internationellt 
konkurrenskraftiga nätbaserade kurser. 

En ny typ av kurs med inriktning 
på hållbarhet ska utvecklas under de 
kommande tre åren. Arbetsnamnet är 
”Implementing goals for sustainable 
development: an online, collaborative 
game based learning approach” och en 
av målsättningarna är att ta fram en 
digital plattform som stödjer spelbase-

Hållbarhet genom spelbaserat lärande
rat lärande. Arbetet sker inom ramen 
för profilområde Hälsoinnovation och 
flera verksamheter inom Högskolan är 
involverade, liksom företag i regionen. 

Tanken är att skapa en kurs som ger 
studenter nya förutsättningar att på 
distans samarbeta och gemensamt 
erfara realistiska händelseförlopp som 
illustrerar olika frågor inom hållbar 
utveckling. Gapminder Foundation 
– som verkar för global utveckling – 
kommer att bidra med kunskap under 
utvecklingen av scenarier för kursen. 
Slutmålet är att skapa en distanskurs 
som ska erbjudas internationellt. 

Sedan tidigare driver Högskolan också 
projektet InPACT (”International 
positioning with online education to 
advance learning through coproduc-
tion”) som samordnar Högskolans tre 
olika kursutvecklingsprojekt finansie-
rade av NU-programmet, däribland 
”Implementing goals for sustainable 
development”.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Patrik Lilja
patrik.lilja@hh.se 

Maria Nyholm
maria.nyholm@hh.se 

HÄLSOINNOVATION I UTBILDNING
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VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Kursen arrangerades för andra gången och är ett unikt sam-
arbete mellan Högskolan i Halmstad och Uppsala univer-
sitet. Årets tema var ”Hälsoinnovationer i ett föränderligt 
samhälle – från idé till implementering”. Kursdeltagarna 
kom från både svenska och internationella universitet, och 
alla studerar på antingen master- eller forskarnivå.

Föreläsare var James Barlow, Imperial College Business 
School i Storbritannien, Helena Grönqvist Uppsala univer-
sitet, Maya Hoveskog, Pontus Wärnestål och Jens Nygren, 
samtliga vid Högskolan i Halmstad. 

James Barlow utsågs nyligen till gästprofessor på Högskolan 
i Halmstad, under tre år. Tanken är att han ska bidra till att 
stärka Högskolans position som ett innovationsdrivande 
lärosäte inom området hälsoinnovation. 

– Det kan ofta vara svårt att vinna acceptans för hälso- 
innovationer. På den här kursen får studenterna djupare 
förståelse för vad det beror på, och för olika lösningar på 
problemet, säger James Barlow om sommarskolan.

Sommarskolan blandade föreläsningar med praktiskt arbete 
i grupper. Studenterna fick i uppdrag att ta fram ett förslag 
på en hälsoinnovation. Redovisningen skedde, i en form 
inspirerad av teveprogrammet Draknästet, inför en jury 
bestående av akademiker och representanter för tilltänkta 
användare och näringslivet.

Sommarskola med fokus  
på hälsoinnovationer

Sommar, sol och spännande kunskap. Det 
fick studenterna på den fyra dagar långa 
sommarkursen Health Innovation Summer 
School (HISS) ta del av i augusti.

”Jag hoppas kunna vara en del av 
en positiv förändring för ett hälso- 
sammare Sverige. För att åstad-
komma det tror jag att det är viktigt 
att flera professioner arbetar till-
sammans tvärvetenskapligt. Med 
gemensamma krafter kan vi nå en 
hållbar framtid.”

Deltagare vid HISS 2018

Läs mer om James Barlow på sidorna 17 och 20.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 



Högskolan i Halmstad har flera 
supermoderna och välutrusta-
de labb där undervisning och 
forskning sker i realistiska och 
ändamålsenliga miljöer. Lab-
ben används av både studenter, 
lärare, forskare och av företag 
och organisationer som Högsko-
lan samverkar med. För många 
studenter är labben ovärderliga 
i olika projektarbeten och inte 
minst under examensarbetena. 
Men labben är mycket mer än så, 
de är också perfekta ställen för 
egna studier – och för att träffas 
och umgås i en skön miljö.

Högskolan har flera hög- 
teknologiska labbmiljöer
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Hälsolabbet
För dagens och framtidens personal i hälso- och sjukvården är 
det ett måste att behärska avancerad ny teknik. Hur ser faktiskt 
sjuksköterskors framtida vårdmiljö ut? Hur används teknik 
och digitala lösningar för att möta framtidens vårdbehov i 
hemmen? I Hälsolabbet utvecklas innovativa och nya arbetssätt 
som kan prövas i realistiska miljöer. I labbet ryms bland annat 
en komplett tvårumslägenhet med avancerade möjligheter till 
simulering och övning av professionella färdigheter inom hälso- 
och sjukvård men också social omsorg. Det finns en klinisk 
vårdmiljö där realistiska sjukvårdssituationer kan arrangeras 
och övas. I labbmiljön utvecklas och testas innovativa lösningar 
för allt från elitidrott till rehabilitering. Forskare och studenter 
på exempelvis Sjuksköterskeprogrammet och Hälsopedagogiskt 
program kan i labbet utveckla och testa nya former av rådgiv-
ning, undersökning, behandling och träning. Labbet är också 
en öppen miljö för uppdragsutbildningar, som testmiljö och 
för demonstration av relevanta produkter.

Hälsoteknikcentrum Halland
Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en samverkansarena 
som samlar kunskap och kompetens från Högskolan i Halm-
stad, Region Halland, näringslivet och alla halländska kommu-
ner. Syftet är att vara en motor som möjliggör hälsoinnovatio-
ner och ny hälsoteknik för att på så vis vidareutveckla Hallands 
särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och 
bidra till ökad tillväxt. Tillsammans med företag och organisa-
tioner inom hälso- och sjukvård utvecklas nya produkter, tjäns-
ter och metoder för framtidens vård och omsorg. Studenter är 
en viktig del av HCH. De deltar i utvecklingsprojekt eller gör 
examensarbete med fokus på hälsoteknik, ibland på uppdrag  
av ett företag, ibland som en egen idé. 

Läs mer på Hälsoteknikcentrum och TestMiljö Halland på 
sidan 23.

Digitalt laborativt centrum
Digitalt laborativt centrum (DLC) är en kreativ, högtekno-
logisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kultur och 
digital kompetens. DLC är till för studenter, forskare, lärare  
– och organisationer och företag som vi samarbetar med.

Här finns den senaste utrustningen inom visualisering, simule-
ring och kommunikation. Med hjälp av VR, digitala labbmil-
jöer, skapanderum och kommunikationsstudio blir DLC ett 
”makerspace” – en testmiljö med mängder av verktyg för att 
förverkliga idéer. Våra studenter har sin undervisning här, för 
att testa och prova på. Ofta görs experiment tillsammans med 
lärare och elever från skolor i regionen. 
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Rydberg Core Laboratory
Rydberg Core Laboratory (RCL) är ett tvär vetenskapligt labb 
med basen i tillämpad naturvetenskap och med flera koppling-
ar till tekniska vetenskaper och matematik. RCL består i själva 
verket av flera labb: Miljö-Biolabb, Rörelselabb, Energilabb, 
Mikroskopilabb, Fotoniklabb, Mekaniklabb,Tribologilabb 
och Fab Lab. Tillsammans är labben i RCL en stor och viktig 
resurs för både studenter, lärare och forskare – och Högskolans 
samverkanspartner – där spännande och innovativa experi-
ment och pro jekt genomförs i en modern, stimulerande miljö. 
Labbet ger också en möjlighet för studenter på tekniska och 
naturvetenskapliga program att under sin utbildning få testa 
hur forskning går till i praktiken.

Fab Lab
Digital teknik och produktion förändrar det industri-
ella landskapet i grunden. Därför har 3D -tekniken stor 
betydelse när det gäller företags möjligheter till förnyelse 
och produkt utveckling, och för att nya företag ska starta. 
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 flera av Högskolans ingenjörsut-
bildningar och för forskningen. Verkstaden har allt från 
3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till 
datorstyrda brodyrmaskiner.

Elektronikcentrum
Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) är skapat av Högsko-
lan i Halmstad och västsvenskt näringsliv tillsammans för att 
främja innovation, utbildning och forskning inom elektronik. 
ECH är en viktig arena för elektronikutveckling. Här finns 
även en testkammare för bland annat elektromagnetisk kom-
patibilitet, där företag kan testa sina produkter för en effek-
tivare produktutveckling. I flera av Högskolans utbildningar, 
exempelvis det nya programmet Civilingenjör i intelligenta 
system, används ECH i undervisningen.
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-post: registrator@hh.se
www.hh.se

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Lina Lundgren 
Vice programchef 
lina.lundgren@hh.se 

Jens Nygren 
Programchef  
jens.nygren@hh.se 

Högskolan i Halmstad 
profilområde Hälsoinnovation

www.hh.se/halsoinnovation


