Program Innovation by Collaboration 2019

- 24 september

09:30-10:15 Registrering och fika
10:15-10:25 Välkommen till Innovation by Collaboration 2019
10:25-11:00 Creating value from knowledge – around the globe
		
Kevin Cullen RTTP, has worked in Technology Transfer for 24 years and has run offices in the UK,
ISAAC

Australia and now in Saudi Arabia, at King Abdullah University of Science and Technology.
He has served on the Boards of ASTP, AUTM, PraxisUnico and KCA, was the founding Chairman
of ATTP, and has taken a deep interest in the objectives, motivations and drivers of Technology
Transfer around the world.
This plenary will focus on the similarities and differences in the tech transfer profession in different
places, exploring the factors that make ours such an exciting, yet challenging profession. Using
data and empirical observations, Kevin will outline his views on what we do well and what we
get wrong. He shall also examine future needs to maximise the impact of licensing, start-ups
and industry engagement.

		

Talare: Kevin Cullen, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

		

Moderator: Malin Lindberg, Innovationsforskare

11:15-12:00 Parallella sessioner
		
ISAAC

1. Vilka verktyg och insikter kan vi hämta från K3-projekt?
För att stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det omgivande
samhället genomför nu svenska universitet och högskolor gemensamt en stor satsning.
Satsningen består konkret av 17 projekt som behandlar olika frågor kopplade till samverkan.
Gemensamt stärker projekten svensk samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till system
nivå, och från initiering till genomslag.
Under denna session presenterar några av K3 projekten vad de jobbar med just nu och vad
de har kommit fram till inom respektive projekt.

		

Medverkande: Ana-Maria Popescu, Göteborgs universitet; Charlotte Emlind Vahul, Chalmers
tekniska högskola; m.fl

		
EDVIN

2. Innovationssystemet och samhällsnyttan

		

Medverkande: Niklas Huss, Länsförsäkringar AB; Mårten Berg, Vinnova; Kristian Wirsén, SISP;
Håkan Spjuth, Karlstads universitet; m.fl.

Sverige har länge ansetts som ett mycket innovativt land och hamnar ofta högt upp i olika
rankingar. Hur ser vi till att behålla denna tätposition och hur säkerställer vi i hela kedjan att
vi ger ett avtryck i det omgivande samhället? Det finns många fler samhällseffekter än de
ekonomiska som kan skapas, men det är stor skillnad på drivkrafterna, incitamenten och förut
sättningarna.
Under detta parallella spår får vi tillsammans med olika aktörer från det nationella innovations
systemet diskutera hur vi kan hitta lösningar till de problem som kan uppstå och hur vi även
fortsättningsvis kan driva utvecklingen framåt. Hur bidrar de olika aktörerna i sina roller till sam
hällsnytta och hur kan vi tillsammans göra ännu större skillnad?
Fokus: Finansiärerna

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det
akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell
mötesplats för kompetensutveckling och internationalisering.

		
AXEL
		

3. Välfärdsinnovation
TBC

12:15-13:00   Parallella sessioner
		
AXEL

1. Hur kan studenter tas tillvara som en resurs för att åstadkomma verklig impact?

		

Medverkande: Johan Müllern-Aspegren, Högskolan Kristianstad; Ivar Björkman, Openlab

		
EDVIN

2. Innovationssystemet och samhällsnyttan

		

Fortsättning från sessionen innan. Fokus: Stödsystemet

		

3. Sociala innovationers impact i samhället

ISAAC

		

		

		

Att kombinera lärande och samtidigt bidra med lösningar för komplexa samhällsutmaningar,
går det? Här får du två verktyg som handlar om studenternas förberedelse för arbetslivet och
träning i Design Thinking genom att lösa case och utmaningar som finns nära oss i samhället.  
De positiva effekterna är många.

Under denna parallella session presenterar olika sociala entreprenörer sina verksamheter,
berättar om hur de skapar impact i samhället och delar med sig av värdefulla insikter från
sin uppstartsresa.
Doctrin grundades 2016 med syftet att förbättra sjukvården genom ny teknik och artificiell
intelligens. Doctrin har utvecklat digitala verktyg som automatiserar delar av patientresan.
Det minskar administrationen och hjälper vårdgivaren att frigöra resurser så att läkare och
vårdpersonal kan lägga mer tid på omsorg om patienterna.
Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet inom
samma bransch, med syftet att bredda nätverk och skynda på utrikesföddas etablering på
arbetsmarknaden. I förlängningen handlar det om att genom nya möten förbättra etableringen
och öka mångfalden i arbetslivet genom att ge arbetsgivare tillgång till hela talangpoolen.
Medverkande:
Markus Lundin, Doctrin och Amelie Silverstolpe, Yrkesdörren

13:00-14:15 Lunch
14:15-15:00 Parallella sessioner
AXEL

		

1. Reflektion – vårt viktigaste redskap för att stötta ”Impact Entrepreneurs”
I nya verksamheter som syftar till att både skapa en hållbar framtid och vara finansiellt framgångsrika skapas många utmaningar som kan leda till spänningar. Om de som grundat och/
eller leder verksamheten inte har reflekterat över varför de själva är entreprenörer och vad de
vill med sitt entreprenörskap är risken stor för konflikter när man står inför viktiga beslut vad gäller
exempelvis inriktning på produkter/kunder, val av underleverantörer och kapitalanskaffning.
I denna session vill vi skapa en konkret upplevelse av styrkan i reflektion i grupp som verktyg för
att skapa förståelse för sina egna och andras drivkrafter och ”super powers”. Dessutom presenterar
vi exempel på hur reflektion används som metod i både universitetsutbildningar och i coachning
av startup-VDar. Vi ser fram emot en diskussion som hjälper oss att tillsammans utveckla verktygen
ännu mer, men också att sprida kunskapen och användningen av dem.
Sessionsledare: Lena Holmberg, IMCG,

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det
akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell
mötesplats för kompetensutveckling och internationalisering.

EDVIN

2. Innovationssystemet och samhällsnyttan

ISAAC

3. Innovativa lösningar på välfärdsutmaningar

		

Fortsättning från sessionen innan. Fokus: Näringslivet

Under sessionen presenteras tre olika perspektiv på välfärdsinnovationer; från forskningssidan,
från praktiker och från utbildningssidan. De tre olika initiativen syftar alla till att lösa verkliga
utmaningar och den röda tråden i denna session är mödrahälsovård. Samtliga presenterar
hur de kom på idén, vilken typ av stöd de fick under sin innovationsresa och vilken impact de
gör i samhället.
- Sterila måttband på förlossningen
- Barnmorskor i Bangladesh
Högskolan Dalarna har sedan 2016 bedrivit ett samarbete med FNs befolkningsfond (UNFPA)
för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh. Ett nytt regeringsbeslut i Bangladesh
innebär att tjänster för barnmorskor inrättas i hälsosystemet i Bangladesh. Detta för att minska
barn- och mödradödligheten. Arbetet har skapat nya sätt att bedriva utbildning i andra länder.
- Gravid på arabiska
I en pilotstudie med barnmorskor önskades en pekplatta som stöd i vården. Studien visar
att det är brist på språklig och kulturell förståelse. En app ska utvecklas med normkritisk
design för interaktiv kommunikation i mödrahälsovården

		

Medverkande: Marie Oscarsson, Linnéuniversitet; Ulrica Byrskog, Högskolan Dalarna

15:00-16:30   Cafébordssession (inklusive fika)
Lyft egna frågeställningar eller engagera dig i andras. Har du en möjlighet eller utmaning
som du vill bolla med nationella kollegor, hitta samarbetspartners till projekt eller bara utbyta
erfarenheter inom ett specifikt ämne?  Ett flertal bord kommer att dukas upp och varje ämne
kommer att ges 25 minuter. Ämnen annonseras på tavlan vid registreringsdisken.

16:30-17:15 Innovation genom samarbete - mötet mellan människa och teknik
ISAAC

Hur designar vi en inkluderande framtid med hjälp av teknik och samarbete över gränser?
En föreläsning med exempel utifrån eget arbete med t.ex cyborg-gränssnitt och social
innovation genom spel, en inblick i hur vi i framtiden kan interagera med teknik.

		

Medverkande: Jasmine Isdrake, Playcentric Studios och Collaboratory

		

Moderator: Malin Lindberg, Innovationsforskare

18:45-23:00 Konferensmiddag
		
Årets konferens middag inleds med mingel och musik 18:45 på Vår Gårds innergård.
Kvällen fortsätter sedan med middag i lokalen Isaac.

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det
akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell
mötesplats för kompetensutveckling och internationalisering.

Program Innovation by Collaboration 2019

- 25 september

09:00-09:30 Registrering och kaffe
09:30-09:45   Reflektion dag 1
		
ISAAC

Medverkande: Malin Lindberg Innovationsforskare

09:45-10:30   Varför är sociala innovationer så starkt på agendan just nu
		
och vilken roll har lärosätena i detta?

ISAAC

Paneldiskussion.

		

Medverkande: Aslak Felin, RISE; Anna Bergstrand, Högskolan i Borås; Judit Wefer, Vinnova,
Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation

		

Moderator: Malin Lindberg, Innovationsforskare

10:30-11:00 Förmiddagsfika
11:00-11:40 Parallella sessioner
		
AXEL

		

ISAAC

		

1. Effektmätning
I takt med att intresset för social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande
växer, ökar också kraven på att visa nyttan av det värde som skapas.
På så vis är det enklare för finansiärer, såväl privata som offentliga, att välja vad de ska
investera i och följa utvecklingen. Det finns såklart både för- och nackdelar med detta. Att mäta
kan driva kvalitet och ge bättre fokus på målet. Genom att tydliggöra effekterna är det lättare
att få finansiering. Å andra sidan, mätning och utvärdering kan vara en komplicerad process
för en enskild entreprenör med begränsade resurser. Och i ett större perspektiv, vad händer
i ett samhälle där kraven på mätbarhet hela tiden ökar? I den här sessionen vill vi ge en
introduktion till ämnet effektmätning, med konkreta metoder och exempel för att skapa en
större förståelse för hur innovationsstödssystemet bäst kan stötta och främja social innovation.
Medverkande: Nicklas Wallberg, Reach for Change; Tomas Bokström, RISE och Hanna Sigsjö,
Mötesplats Social Innovation

2. CreARTive Sweden – För kreativa och hållbara entreprenörer!
Konstnärliga och Kreativa näringar – KKN – står för allt mer av inte bara vår tillväxt utan även
vårt jobbskapande. Men näringen ser annorlunda ut än andra näringar och har en karaktär
av nätverk, ekosystem, gig, projekt, och stora likheter med både socialt och grönt entre
prenörskap. Detta ställer stora krav på såväl den individuelle entreprenören, som teamens
förmåga och hållbarhet.
Under seminariet kommer vi att i ord och handling presentera Konstnärliga och Kreativa
Näringar i Sverige idag; entreprenörer, inkubatorer, förutsättningar, tillväxtfaktorer och potential.
Hur kan dessa näringar växa och blomstra, och vilken betydelse de har för resten av samhället
och näringslivet i stort?
Medverkande: Martin Q Larsson, Klump Subtopia; XPLOT; Sara Lönnroth, Transit, Site, Expression,
Klump Östersund och Brewhouse

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det
akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell
mötesplats för kompetensutveckling och internationalisering.

EDVIN

3. Svenska kyrkans som innovationsfrämjare

		

Medverkande: Cecilia Nahnfeldt, Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en av de stora, c:a 6 miljoner medlemmar, civilsamhällesorganisationerna
idag. Svenska kyrkan är med i projektet SIIS – Social Impact Innovation Support – som drivs inom
IK Fyrklövern med Örebro universitet Enterprise AB som projektägare. SIIS-projektet finansieras av
Vinnova. Föreläsningen handlar om Svenska kyrkan och innovation – förr och nu. Vi ger exempel
på sociala innovationer med ett fokus på idéburna organisationer. Vilka utmaningar finns och
vilka stöd behövs och vilken resurs kan dessa organisationer vara i innovationssystemet?

11:45-12:30 How do we do valuable things with AI
and how do we make sure all people benefit?

ISAAC

		

Jochen Kumm is the CEO of Pr3vent - a company dedicated to protecting healthy vision in
babies. Formerly director of biomaths at the Stanford Genome Technology Center, Stanford
University School of Medicine, and Head of healthcare at IBM Research Africa, he is an innovator
and mathematician focused on healthcare applications of AI.
His companies develop personalized AI for vision, aging, dementia, cannabis users and pets.
He is an investor and advisor with CTR Capital in Canada. Educated at Harvard University
and Stanford University, he has applied machine learning at the University of Washington
Genome Center, Roche Pharmaceuticals, Reuters, Stanford, Veracyte, IBM Research and
multiple start-ups. He is a founder/advisor of companies that operate in Europe, North America
and Asia and holds multiple patents in diagnostics and AI.
In this closing plenary session Jochen Kumm will talk about the potential for AI to make a positive
impact in the world and share a range of examples from his own projects as well as other
initiatives around the world.
Talare: Jochem Kumm, Pr3vent and Healio AI

12:30-13:30   Lunch
13:00-17:00 Egna möten
		
När konferensens program avslutas vid lunch öppnar vi upp konferensrummen för SIG-möten
och interna möten.

AXEL

13:00-14:00 Uppstartsmöte SIG Social Innovation

		

13:00-14:30 SIG Student

ISAAC

Social Innovation är brett område och vi föreslår att SIG Social Innovation får en mer begränsad
inriktning mot vissa aspekter av social innovation. En vanlig problemställning är exempelvis:
Hur kan social innovation mätas, hur väljs indikatorer? En annan är hur finansieringen ska gå till,
hur lämpliga modeller för detta ska utformas: bryggfinansiering, sociala investeringsfonder,
sociala affärsmodeller eller annat? Dessa är förslag på begränsningar/inriktningar men andra
aspekter är naturligtvis också tänkbara.
Under mötet diskuteras inriktning, innehåll och verksamhet för SIGen.

Mötet syftar till att vara ett forum för erfarenhetsutbyte samt ett samtal om nästa års inriktning
och mål för SIGen. Markus Klinton från Örebro ger en uppdatering från vårens möte och
lägesbeskrivning för projektet: Värdeskapande i mötet mellan studenter och SMFs.
SIGen är till för dig som jobbar med studenter som huvudsakliga målgrupp. I SIG Student så
kommer vi tillsammans skapa ett forum för ventilering av våra upplevelser. Vi vill ha ett stort
fokus på erfarenhetsutbyte och ser även riktad kompetensutveckling som ett mål framöver.

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det
akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell
mötesplats för kompetensutveckling och internationalisering.

		
EDVIN

13:00-16:00 SIG Humsam
Detta möte syftar till att presentera och dela goda exempel av processtöd/modeller/metoder
som kan användas för att underlätta stödenheters arbetssätt i relation till forsknings- och finansieringsområdet HumSam.
Energimyndigheten och Formas i samverkan med Vinnova driver tillsammans med föreningen
Humsamverkan ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för inkluderande forskningsoch innovationsfinansiering, med särskilt fokus på områdena Hum och Sam. Ett av delprojekten
består i att ta fram och utveckla arbetssätt och processverktyg för stödenheter som kan förbättra
kommunikationen mellan finansiär – stödfunktion – forskare i båda riktningar.
SIG HumSam kommer att användas som plattform för dialog under projekttiden (2019-2020).
Enheten för externa relationer vid Umeå universitet är koordinerande lärosäte för delprojektet,
men målet är att formulera verktyg som ska vara generiskt tillämpbara vid alla lärosäten som
så önskar. De konkreta stöd som utvecklas ska tillgängliggöras på Humsamverkans hemsida
www.humsamverkan.se

13:00 Interna möten
		

Separat inbjudan. Kontakta respektive ansvarig för tid och plats.

SNITTS är en ideell medlemsdriven organisation för verksamma inom det
akademinära innovationsstödssystemet. Vi erbjuder en oberoende nationell
mötesplats för kompetensutveckling och internationalisering.
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