Horisont 2020 – med sikte på framtidens hälso- och sjukvård
Hur kan EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 bidra till att möta utmaningar och
behov som Västra Götaland och dess hälso- och sjukvård står inför? Hur kan Horisont 2020 bidra till
att lösa gemensamma utmaningar och bidra till tillväxten i regionen?
Välkommen till ett regionalt samverkansmöte om forskning och innovation inom hälsa, vård och
omsorg.
Med nästan 80 miljarder euro under sju år (2014-2020) är Horisont 2020 ett av världens största
forsknings- och innovationsprogram. Det finns många intressanta möjligheter för sjukvården att delta
i de innovations- och utvecklingsprojekt som utlyses. EU efterfrågar sjukvårdsaktörers medverkan i
projekten. Deltagare behöver inte ha forskningsbakgrund men väl ett utvecklingsintresse.
Att öka deltagandet i Horisont 2020 är en prioriterad del av Västra Götalandsregionens Life Science
arbete och detta möte är ett viktigt steg i att medvetandegöra anställda inom hälsa, vård och omsorg
samt Västra Götalandsregionens politiska och tjänstemannaledning om möjligheterna med Horisont
2020. Det är också en möjlighet att diskutera samverkan mellan akademi, industri och offentlig
sektor, inom Horisont 2020.
Datum och plats: 19 maj. Lokal SA Hedlund, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg.
Program
Tid

Varför är Horisont 2020 ett viktigt verktyg för utveckling av framtidens hälsa, vård
och omsorg?
9.30-10.00
Kaffe
10.00
Ulf Ericsson, Vice ordförande
Välkomnar
Regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen
Linda Bell, enhetschef EU-relationer,
Horisont2020 - en möjlighet för
hälso- och sjukvården
VINNOVA
Helena L Nilsson
Västra Götalandsregionens arbete
Regionutvecklingssekretariatet samt Lars
med internationella forsknings- och
Grip, Biträdande sjukhusdirektör/FoUUinnovationssamarbetet kopplat Life
direktör Sahlgrenska Universitetssjukhus
Science
Panelsamtal: hur ökar vi hälso- och sjukvårdens deltagande i H2020? Kan vi bli bästa europeiska
hälso- och sjukvårdsaktör på att delta i Horisont 2020?
11.30-12.30 Maria Anvret, Göteborgs Universitet
Hälso- och sjukvården en viktig
samverkanspart för akademin
Magnus Björsne, Astra Zeneca
Svenska samverkansplattformar som
bas i H2020: Bio-hubben
Cecilia Bokenstrand, Göteborgsregionen
Perspektiv från en kommunal
vårdaktör
Lars Börjesson, Chalmers
Hälso- och sjukvården en viktig
samverkanspart för akademin i
H2020 samarbeten
12.30-13.30
Lunch
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13.30

15:15-15:30

Vad finns det för konkreta möjligheter i hälsoprogrammet och vilka lärdomar kan
de som deltagit dela med sig av?
Elisabet Nielsen, VINNOVA (NCP Hälsa)
Möjligheter i hälsoprogrammet
Västra Götalandsregionens hälso- och
Erfarenhet och lärdomar från
deltagande i fp7/Horisont 2020
sjukvård: DART och Skaraborgs sjukhus
Workshop
Björn Kull, Karolinska Institutet och Maria
Stockholmregionens arbete med att
öka hälso- och sjukvårdens
Söderlund, Stockholms Läns Landsting
deltagande
Mikael Kubista, Tataa
Deltagande i Fp7 och erfarenheter
av samverkan med hälso- och
sjukvården
Avslut

Anmälan:
-

Skicka anmälan till susanne.hammarstrom@vgregion.se senast 30 april 2015
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