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Startseminarium för innovationsprojektet
@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland
Botniaregionens äldre
Tidpunkt: 30.1.2018, Kl. 14-17
Plats: Åbo Akademi (Academill), Strandgatan 2, Vasa
Tillfället är avgiftsfritt.
Program

Kl. 14-14:30 Kaffeservering
Kl. 14:30-14:35 Välkomstord
Professor Lisbeth Fagerström, Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi

Kl. 14:35-15:00 Projektet @geing Online: Gränsöverskridande samverkan för innovativa digitala tjänster
Projektledare Anna K. Forsman, Åbo Akademi

Kl. 15:00-15:50 Möjligheter och utmaningar kring regionalt innovationsarbete: IT-branschen som
möjliggörare av innovation och förnyelse
Magnus Burvall, Syntesia

Kl. 15:50-16:25 Pågående projektaktiviteter i Österbotten och Västerbotten (tvåspråkig programpunkt)
Projektrepresentanter, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Umeå Universitet

Kl. 16:25 Avslutande ord
Kl. 16:30 Möjlighet till besök i Åbo Akademis Experience Lab
(OBS! Begränsat antal platser, vänligen meddela vid anmälan ifall du vill delta i rundvandringen)
Anmälningar riktas till projektkoordinator Johanna Nordmyr (johanna.nordmyr@abo.fi) eller till projektledare Anna
Forsman (+358 46 9219726) senast 19.1.2018. Vänligen meddela eventuella dieter i samband med anmälan.

Seminariets gästföreläsare
Magnus Burvall (företagskonsult, Syntesia) föreläser under rubriken
Möjligheter och utmaningar kring regionalt innovationsarbete:
IT-branschen som möjliggörare av innovation och förnyelse
Magnus berör under seminariet bl.a. följande frågor:
•

Innovationer och våra stora samhällsutmaningar: Hälsa,
åldrande befolkning, klimat, energi, demokrati mm.

•

Framtidsspaningar inom hälsa, vård och omsorg: Vad
kan vi förvänta oss av nya tekniker, så som Big Data och

Artificiell Intelligens?
•

Framgångsfaktorer för lyckad innovationssamverkan
och stärkt konkurrenskraft - Hur matcha olika
intressenters infallsvinklar och drivkrafter?

•

Hur arbetar man med innovation och tjänsteutveckling
i de ledande inkubatorerna i Norden? Nya angreppsätt,
metoder och verktyg

Workshop under ledning av Magnus Burvall 30.1.
Tid & Plats: Kl. 11:30 till ca 14, Åbo Akademi i Vasa (Strandgatan 2, Vasa )
Före seminariet ordnas en avgiftsfri workshop för regionala företagare inom IT-branschen som är
intresserade av innovation och produktutveckling inom hälsoområdet. OBS! Begränsat antal platser,
förhandsanmälan krävs senast 19.1. (riktas till johanna.nordmyr@abo.fi).
Här finns möjlighet till diskussion utgående från det egna företagets behov och förutsättningar. Centrala
frågeställningar kan till exempel beröra startups’ förutsättningar och möjligheter (t.ex. strategiska
satsningar och kompetensutveckling), samt samverkan och utveckling av innovativa arbetssätt och miljöer i regionen (t.ex. iterativa och experimentella arbetssätt, samarbete med universitet och
hälsoaktörer).
Magnus Burvall har arbetat med att skapa tillväxt och nya affärer i över 20 år. Han började sin karriär som
konsult på snabbväxaren Accenture och har därefter varit VD för IT-företag, grundare av startups, VD för
Science Parks och inkubatorer samt ledare för olika innovationssatsningar. Magnus driver idag Syntesia som
är en rådgivare inom tillväxt och digital transformation. Där driver han tesen att alla företag kan växa och
utvecklas – och visar på hur kunskap, metoder och verktyg kraftigt ökar chanserna att lyckas.

