ÄRENDE TILL

SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen

2018-06-07

Sida 1 (3)

Testbädd för Aktivt och hälsosamt
åldrande – etableringsfas
Dnr 01939-2018

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att projektet Testbädd för Aktivt och hälsosamt
åldrande – etableringsfas beviljas 790 000 kronor i finansiering.
2. Medlen anvisas dels ur 1:1 anslaget med 395 000 kronor för 2018.
3. Medlen hänvisas dels ur regionala utvecklingsmedel med 395 000 kronor för 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Satsningen är i linje med regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden och arbetet med att utveckla Norrbotten som ett bra testlän. Det är positivt att regionen väljer att bygga vidare på EU-kommissionens utnämning av
Norrbotten till Reference Site för aktivt och hälsosamt åldrande genom samverkan med näringslivet.

Sammanfattning
Norrbotten är den region som möter utmaningen med äldre befolkning före
andra regioner. Det tillsammans med att regionen har flera års erfarenhet av
att arbeta för att utveckla digitala lösningar inom vården utgör grunden för
den testbädd för aktivt hälsosamt åldrande som regionen vill etablera.
Testbädden ska utgöra en attraktiv miljö för att utveckla, demonstrera, validera och kommersialisera nya produkter och tjänster på den globala marknaden för aktivt och hälsosamt åldrande och silverekonomin. Testbädden ska
samverka med näringsliv, forskningsorganisationer och offentlig sektor samt
innovationssystem och civilsamhället, i ett regionalt, nationellt och internationellt kontext. Kontakter har knutits med företag som är intresserade av att
medverka i testbädden.

Ärendet
Bakgrund
EU-kommissionen utnämnde Norrbotten till Reference Site för aktivt och
hälsosamt åldrande 2016. Det innebär att Norrbotten är en av de tio mest
framstående regionerna i Europa som arbetar innovativt inom vård och omsorg. Norrbotten har flera års erfarenhet av att arbeta för att utveckla digitala
lösningar inom vården. Regionen har ett drivande deltagande i gränsöverskridande innovationsprojekt inom digital hälsa och en lång erfarenhet av
utveckling inom innovativa digitala lösningar.
I Europa ser vi just nu en åldrande befolkning, vilket innebär ökade kostnader. För att hantera dessa kostnader satsar EU-kommissionen nu mycket på
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innovation. Norrbotten är en av de regioner som möter utmaningarna med
allt fler äldre tidigare. Genom att utveckla lösningar för ett aktivt hälsosamt
åldrande kan regionen använda den demogratiska utmaningen som en fördel.
Genom samverkan med företag kan produkter och tjänster utvecklas, demonstreras, valideras och kommersialiseras.
Detta är grunden för regionens arbete med att etablera en testbädd för aktivt
hälsosamt åldrande. En förstudie har genomförts under året kring hur ett
partnerskap med företag kan utformas.
Syfte och mål
Det övergripande målet är att testbädden ska utgöra en attraktiv miljö för att
utveckla, demonstrera, validera och kommersialisera nya produkter och
tjänster på den globala marknaden för aktivt och hälsosamt åldrande och
silverekonomin. Testbädden ska samverka med näringsliv, forskningsorganisationer och offentlig sektor samt innovationssystem och civilsamhället, i ett
regionalt, nationellt och internationellt kontext.
Delmål för testbädden är att:








positionera Sverige som testbädd på den europeiska och internationella
arenan
etablera nära samverkan med ”slutanvändarna”, som äldre, anhöriga och
personal.
bygga kapacitet och partnerskap för medverkan inom ramen för regionala, nationella, EU och internationella program, samt i strategiska ”grupper”
samverka med andra aktörer och testbäddar inom både Sverige, EU och
internationellt
bidra till den regionala och globala glesbygdens långsiktiga utveckling
och tillväxt
bidra till att medverkande SME får stöd för att uppnå en TRL nivå (Technology Readiness Level) som stärker företagens tillväxt, finansiering
och internationella konkurrenskraft.

Genomförande
Regionen har fört dialog med företag inom området för att se om det finns
intresse att delta i uppbyggnaden av en testmiljö i Norrbotten. Flera företag
har visat intresse och ett projekt som syftar till att etablera testbädden ska
genomföras.
Den första fasen – etableringsfasen – ska resultera i att ett partnerskap mellan regionen och företag och andra aktörer etableras. Förutsättningar för
olika finansieringslösningar ska arbetas fram i form av ansökningar och näringslivets potentiella medfinansiering till testverksamheten.
Inom ramen för etableringsprojektet ska regionen tillsammans med andra
medverkande parter ta fram ett kunskapsunderlag om hur förutsättningarna
för en testbädd för aktivt och hälsosamt åldrande ser ut, hur företagen ska
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involveras i utvecklings- och testmiljön samt utreda hur staten och EU ser på
upprättandet av en testmiljö.
Förväntade resultat
Satsningen på en testbädd för aktivt och hälsosamt åldrande ska resultera i
följande:




en internationellt konkurrenskraftig och attraktiv utvecklingsmiljö i Sverige, för innovationer som bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande
samt silverekonomin.
ökad innovationstakt och konkurrenskraft för Sverige och EU på den
internationella marknaden för innovativa produkter och tjänster, som
svarar mot äldres och glesbygdens behov.

Etableringsfasen ska resultera i att ett partnerskap och organisation etableras
och finansiering säkerställs.
Finansiering
Projektets totala budget är 790 000 kronor och projekttiden är 2018-04-01
till 2019-03-31.
Region Norrbotten ansöker om totalt 790 000 kr till finansiering av etableringsfasen. 395 000 kronor söks från 1:1 anslaget och 395 000 kr från regionala utvecklingsmedel.
Övriga medfinansiärer

Belopp (kr)

Region Norrbotten (1:1)

395 000

Region Norrbotten (Regionala tillväxtåtgärder)

395 000

Total projektbudget

790 000

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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