
 

     

 

Offentlig kraft – innovation i 
offentlig verksamhet seminarium II 

Fredagen 24 maj, Mjärdevi Teknikpark, Teknikringen 7, Linköping  
 
 

Efter vårt första möte i Helsingborg är det nu dags för att titta närmare på intressanta 

exempel av innovationsarbete inom offentlig verksamhet i Linköping. Eftersom en hel del 

deltagare är med för första gången, kommer vi börja med en kort introduktion av 

seminarieserien och lite praktiska detaljer. Sedan kommer vi gå in på hur det regionala 

innovationssystemet ser ut i Östergötland, höra från olika aktörer inom systemet och hur 

klustersatsningar kan fungera inom traditionellt offentlig verksamhet som vård i hemmet. 

Tanken är att inte bara ta upp framgångsrika exempel, utan också mindre lyckade satsningar, 

fallgropar och farhågor utifrån era egna erfarenheter.  

 

Innehåll: 

 

 En kort genomgång av syftet med seminarieserien, innovationsfältet och de regionala 

systemens roll i Sverige  

 Östsams regionala innovationsarbete  

 Universitet och Science parks som stöd   

 Exempel på innovationsarbete inom Landstinget 

 Klusterverktygets användbarhet i offentlig verksamhet  

 

 

Som ni alla vet bygger Reglabs projekt på allas delaktighet och engagemang. Programmet 

utgår från platsens och regionens exempel på hur vi kan arbeta med innovation i offentlig 

verksamhet. Detta ska kopplas aktivt till samtliga deltagaranas erfarenheter, kunskaper och 

behov. Fundera därför också på vad du och din organisation kan bidra med – vad har ni gjort 

inom området som andra kan vara intresserade av? 

 

 

 

 

 



 

     

 

Seminariedag II, fredag 24 maj 2013,  

 

 

09.30 Frukost och mingel 

 

10.00 Introduktion dag II  

 

10.15 En komplex, men sammanhållen innovationsstrategi, Östsam 

 

11.00 Att möta det offentliga: Universitets roll i innovationsarbetet 

 

12.00 Lunch 

  

13.00 Landstinget – från virtuella obduktioner till testbäddar 

 

13.45 Dialog: Vilka offentliga aktörer är med i våra regionala strategier?  

 

14.40 Kaffepaus 

  

15.00 Hälsans nya verktyg – innovationer nära hemmet 

  

15.40 Dialog: kan klusterverktyget översättas till offentlig verksamhet? 

  

16.20 Summering och reflektion kring dagen 

 

16.45 Avslut 

 

Aktuell information om utbildningen kommer att finnas på www.reglab.se/offentligkraft där 

alla deltagare får en egen inloggningsidentitet för att via hemsidan kunna följa, bidra och 

diskutera kursen.    

 

För ytterligare upplysningar, kontakta: 

Fredrik Rakar, Reglab, fredrik.rakar@skl.se 08- 452 72 21 

Klas Danerlöv, SKL klas.danerlov@skl.se   08-452 78 24 

Emma Gretzer, VINNOVA, emma.gretzer@vinnova.se  08-473 31 59 
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