
                                
 

 
 

Hallands län 
LÄNSSPECIFIKT DOKUMENT 2019- 

Brysselkontoret 
 

Fokusområden av intresse 
Under verksamhetsåret 2019 prioriteras följande områden ur ett europeiskt perspektiv: 
 

o Hälsa, vård och omsorg 
 

 E-hälsa och Välfärdsteknologi 

 Hälsoinnovation, kliniska studier, tjänstedesign 

 Stärkt tillväxt och konkurrenskraft inom hälsoteknikområdet 
 

o Bioekonomi och Grön innovation 

 Förnybar energi, förnybara/cirkulära material och ökad resurseffektivitet, 

 Branscherna livsmedel (inkl. vattenförsörjning) och skog  

 Det europeiska innovationssystemet.  
 

o Infrastruktur 

 TEN-T 
 

 
Regionala förutsättningar 
Hallands geografiska läge är gynnsamt och vi har en stadigt ökande befolkning, landets högsta 
förvärvsfrekvens och en väl utvecklad samhällsservice. Samtidigt finns det naturligtvis utmaningar. 
För att möta dessa utmaningar så finns bl.a. Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 och Hallands 
Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017-2025 som styrande dokument. 
 
Målet för Tillväxtstrategin är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och 
konkurrenskraftig region är 2020 än år 2014. Målet för Hälso- och sjukvårdsstrategin är En hälso- 
och sjukvård för bättre hälsa. 
 
Halland liksom många andra regioner står inför stora globala samhällsutmaningar såsom demografi 
och hälsa, miljö och klimat samt en ökad konkurrens om naturresurser. Dessa samhällsutmaningar 
kan användas som drivkraft för innovationsarbete. 
 
Prioriterade områden 
I Halland har tre styrkeområden identifierats – hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring. 
Två av dessa har i år pekats ut som extra intressanta ur ett internationellt perspektiv och lämpar sig 
väl för samarbetet inom det sydsvenska Brysselkontoret. Även infrastrukturfrågor och goda rese- 



                                
 

 

och transportmöjligheter som en förutsättning för en fortsatt stark tillväxt har lyfts som ett 
prioriterat område.  
 
Andra intresseområden 
Det finns områden, utöver utpekade fokusområden, som är av intresse för Halland, bl.a. undersöks 
vilka möjligheter som finns för besöksnäring, Region Hallands tredje styrkeområde,  att hitta 
internationella samverkanspartners och nätverk, ett arbete som redan påbörjats inom ramen för 
Småland-Blekinge-Hallandsamarbetet.  
 
Den framtida sammanhållningspolitiken kommer under året ha stort fokus och det är av största 
vikt att bevaka utvecklingen inom området. 
 
STRING är ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner och städer i Sverige, Norge, 
Danmark och Tyskland i syfte att stärka den regionala utvecklingen i hela korridoren från Hamburg 
till Oslo. Ett nära samarbete med Brysselkontoret runt STRING är betydelsefullt.  
 
Andra områden som är av intresse för Halland är utvecklingen kring ”smart cities” samt 
digitalisering både som samhällsfenomen och specifikt i offentlig verksamhet. Arbetet är dock 
fortfarande i ett tidigt skede och lyfts därför inte i år som ett särskilt fokusområde. Om 
Brysselkontoret inom ramen för hela sitt uppdrag uppfattar utveckling inom dessa områden är det 
intressant även för Halland att ta del av informationen. 

Hälsa, vård och omsorg 

Samarbete och gemensamma initiativ kring hälsa, vård och omsorg behöver förstärkas. Detta är 
områden och frågor som är av stor anglägenhet för såväl regionen som regionens kommuner, och 
som även berör den forskning som pågår vid lärosäten. Under senare år har sjukvårdskostnaderna 
i Europa såväl som i Sverige stigit kraftigt. Förutom den alltmer äldre befolkningen har en snabb 
och avancerad vård inneburit stor kostnadsökning. Ett sätt att bemöta och hantera denna situation 
har varit en ökad satsning på informations- och kommunikationsteknologin. 
 
I Region Halland finns en Hälso-och Sjukvårdstrategi för 2017-2025, där visionen är ”Halland 
Bästa livsplatsen”. Strategin beskriver tydligt att utveckling med utgångspunkt i utbildning och 
forskning i samverkan med invånarna, akademi och näringsliv är en förutsättning för är en 
modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet och en ekonomi i balans. Både på nationell och 
regional nivå pågår initiativ för att stimulera och öka forskning och utveckling, särskilt genom 
Life science satsningar. Målsättningen med Life science är bl.a. att främja kunskapsutveckling, 
innovation och kvalitet i hälso- och sjukvård samt förbättra förutsättningar för Life science-
företag att etableras och verka i Sverige. Det benämns särskilt viktigt att skapa en struktur och en 
miljö i sjukvården som är välkomnande för kliniska prövningar. 
 
I Regionen pågår ett utvecklingsprojekt för att skapa ett strukturerat regionalt datavarulager för 
uppföljning av hälso- och sjukvård. Syftet är att skapa möjligheter för att bl.a. kunna 
djupanalysera, simulera och följa upp effekter som förändringar på systemnivå kan få på hela 
hälso- och sjukvården. Samverkan av vårdtjänster ställer stora krav på att utveckla system som 
integrerar standardiserad data om patienter och vårdprocesser. Tack vare tidig 
användarinvolvering och nya perspektiv skapar vi möjligheter att utveckla vården proaktivt. För 
att ta fram, kvalitetssäkra och implementera ny kunskap behövs också ett fördjupat samarbete 
mellan privata och offentliga aktörer, universitet och högskolor, både nationellt och 
internationellt.  



                                
 

 

 
Idag står hälso- och sjukvården, både nationellt och internationellt, inför en strukturomvandling 
pådriven av medicinska framsteg, förändrade diagnossystem, demografiska utmaningar och ökade 
förväntningar på människors inflytande over sin egen vård och hälsa. I regionens pågående arbete 
med hälsoinnovation, vilket också är ett sätt att stärka Life Science regionalt, har man etablerad 
samverkan med Högskolan Halmstad och kommunerna i Halland, t.ex. genom ett 
Hälsoteknikcentrum. Tillsammans med våra partner har vi skapat förutsättningarna för att bidra 
med nya konkurrenskraftiga tjänster, produkter och lösningar som förbättrar människors hälsa och 
gör vården mer proaktiv, effektiv och personcentrerad samtidigt som det bidrar till regional tillväxt. 
Intelligenta system har potential att förbättra preventiva insatser, tidig upptäckt och diagnos, 
optimering av behandling och förändrade flöde i sjukvården samt utveckling av yrkesroller och 
organisation av vårdens organisation. 
 
Patientnära forskning är ett uttryck som ofta användas inom regionalforskning. Det indikerar 
närheten till patienterna men framförallt förutsättningarna att effektivt kunna införa nya eller 
uppdaterade behandlingar på relativt kort tid mellan forskningsresultat och klinik praktik. Genom 
att kombinera medicinsk expertis, tidiga och täta kontakter med patienter och digitala stödtjänster 
kan vi regionalt definiera behov och ge svar på flera av hälso- och sjukvårdens utmaningar. De 
processer för personcentrerad vård som vi utvecklar skapar möjligheter för företag att utveckla och 
implementera produkter och tjänster som används och efterfrågas av vårdgivare och patienter.  
 
Fokus 

1. E-hälsa och Välfärdsteknologi 
2. Hälsoinnovation, kliniska studier, tjänstedesign 
3. Stärkt tillväxt och konkurrenskraft inom hälsoteknikområdet 

 

Planerade aktiviteter 
Skapa en samverkansmodell med akademi och näringsliv för en hållbar 
hälsoinnovationsarena i Halland. 

Arbeta med behovsorienterade innovationsprojekt för att skapa tillväxt samt utveckling av 
hälso- och sjukvården. 

Skapa regionalt studiecenter för kliniska prövningar för att attrahera kliniska studier från 
företag och akademi  

Tillämpad hälsoteknik utifrån Hälso och sjukvårdsstrategin, bl.a. genom stöd och 
behandling via nätet. 

Stärka tillväxt och konkurrenskraft i samverkan med aktörer.  

Önskat stöd från Brysselkontoret 
Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar inom EU för 
bättre förutsättningar att arbeta med strategisk- och projektutveckling för att påverka EU:s 
beslutsprocess i en riktning som är positiv för Region Halland. 
RH ser att det är särskilt viktigt när det kommer till projekt i de så kallade sektorsprogrammen då 
RH har ett strukturerad samverkans- och stödstruktur med kommuner, högskolan och 
näringslivet i Halland. EU-programmen förhåller sig till strategier på olika nivåer och RH önskar 
stöd till att projekten ska bidra till Europeiska strategier och även till strategier på nationell, 
regional och lokal nivå. I Region Hallands ansökningar 2018-2020 läggs det större vikt på att 



                                
 

 

samarbeten och att projekt har relevans för tillväxtstrategin och hälso och sjukvårdsstrategin 
kopplade till de mest relevanta EU-sektorsprogrammen. 
 

Ex på relevanta sektorsprogramprogram  

 Livskvalitet för alla 

 Tredje Hälsoprogrammet  

 Horisont 2020  
o tre delprogram; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar  

 
Det kan finnas andra EU-program utöver de som är presenterade här som kan vara aktuella för 
utvecklingen men det ska ha en tydlig koppling till hälso och sjukvårdsstrategin. 
Vi önskar att Bryssel kontoret har omvärldsbevakning ur ett Bryssel/internationellt perspektiv 
som syftar till att stödja och komplettera vårt arbete med följande: 

 Kunskapsutveckling i nära vård/primärvård 

 Öka och stärka insatserna för att främja hälsa och förebygga sjukdomar. 

 Skydda medborgarna mot gränsöverskridande hälsohot och förbättra samordningen av 
insatser på europeisk nivå för att möta dessa hot. 

 Bidra till innovativa, hållbara och effektiva hälsosystem. 

 Förbättra hallänningarnas tillgång till bra och säker hälso- och sjukvård. 
 

Hjälp med ingångar till lärandeplattformar och nätverk för E-hälsa och Välfärdsteknologi, 
hälsoinnovation, tjänstedesign och stärkt tillväxt och konkurrenskraft inom hälsoteknikområdet. 
 

Stöd med att skapa nya kontakter för att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Hjälp att identifiera 
möjliga projekt inom dessa området.  Bevakning av intressanta event inom fokusområdena samt 
utlysningar och partnersök. 
 
Kontaktpersoner i Hallands län 
Ann Ekberg Jansson, Chef FoU, Ann.Ekberg-Jansson@regionhalland.se 
Stefan Lönn, FoUI strateg, Stefan Lönn@regionhalland.se 
 
 

Bioekonomi och grön innovation 

Under 2017 har Halland förtydligat perspektivet ekologisk hållbarhet i Tillväxtstrategi för Halland 
2014-2020. En stark drivkraft är klimatförändringarna som har ett stort internationellt fokus och 
politisk konsensus. Ökad cirkulation i resursflöden och minskad användning av ändliga resurser är 
även en viktig utveckling i våra samhällen. Näringslivets roll i utvecklingen är central och nya 
marknadsmöjligheter kan skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. En omställning för minskad 
klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet driver på utveckling och ökad användning av förnybar 
energi, förnybara och cirkulära material samt innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller. 
 
De gröna näringarna är viktiga för Halland. Dessa är centrala i bioekonomin, det vill säga den 
ekonomi som grundar sig på förnybara råvaror från jord, skog och vatten. Livsmedelssektorn står 
inför stora utmaningar. Från övergripande globala frågor som t.ex. livsmedelsförsörjning, 
livsmedelssäkerhet och hållbarhetsfrågor. Mat med spårbarhet, äkthet, ekologiskt, lokalt och 
hälsosamt är några exempel på områden med ökad efterfrågan och tillväxtpotential.  
 

mailto:Ann.Ekberg-Jansson@regionhalland.se


                                
 

 

Den halländska livsmedelssektorn är en av länets mest specialiserade branscher, vilket skapar goda 
tillväxtmöjligheter längs hela kedjan från råvaruproduktion till högförädlade livsmedel och tjänster. 
Goda möjligheter till samverkan och innovationsutveckling finns också med angränsande sektorer 
som upplevelse- och hälsosektorn. Ett livsmedelsprogram för livsmedelsbranschen i Halland har 
tagits fram, där dessa utmaningar är beskrivna. 
 
Vi har stora möjligheter att använda skogens resurser i den gröna omställningen eftersom  
skogsråvaran kan användas både till att ersätta fossila bränslen och material, men även för 
tillverkning av exempelvis läkemedel och textilier. Skogen ger oss många andra ekosystemtjänster 
såsom rekreationsmöjligheter, koldioxidupptag och vattenreglering. Därför är samspelet mellan 
resursuttag och bevarande av miljöer och biologisk mångfald avgörande i framtiden. 
 
Vår framtida vattenförsörjning är ytterligare en utmaning där vi sett exempel på effekter av ett 
förändrat klimat den senaste tiden, även i Sverige och Halland. Den nya forskningsstationen vid 
Bolmen i Hylte kommun, med fokus på framtida dricksvattenförsörjning, ger Halland möjligheter 
att ta del av och driva på utvecklingen inom detta område. 
 
Det finns behov av generellt branschstimulerande åtgärder inom bioekonomiområdet såsom 
relevanta utbildningar, tillgång till kapital och nätverk, men också specifika åtgärder för att stimulera 
innovation med utveckling av nya produkter, tjänster och affärslösningar som främjar den gröna 
omställningen. 
 
Halland är en region med mycket god tillväxt både avseende ökad sysselsättningsgrad samt 
förädlingsvärde i näringslivet. Samtidigt har Halland en stor potential att öka sin innovationsgrad. 
Nationellt och internationellt offentligt innovationskapital, t.ex. ifrån Vinnova och Horisont 2020, 
kommer idag i relativt låg utsträckning halländska aktörer till godo.  
 
Planerade aktiviteter 
Halländska företag behöver ett regionalt stöd för att ta del av denna snabba utveckling genom: 

 Konkreta insatser för att främja utveckling av innovation och marknad genom access till 
kompetens/utbildning, kapital, forskning och myndigheter.  

 Samarbeten mellan det privata, akademiska och offentliga - med fördel i form av 
företagskluster och i samarbete med halländska innovationsstödsaktörer.  

 Att innovationsutvecklingen kan stimuleras genom att använda det offentliga som testmiljö 
för produktutveckling och som nischmarknad för nya produkter genom 
innovationsupphandling.  
 

Region Halland arbetar även med: 

 Ökad kunskap om den halländska bioekonomin och hur den kan stimuleras. 

 Synliggörande av forskningsstationen vid Bolmen och den forskning som bedrivs med 
fokus på framtida vattenförsörjning. 

  
 
Önskat stöd från Brysselkontoret 
Halland har ett välutvecklat regionalt innovationsstödsystem. Vi ser stora möjligheter att 
vidareutveckla detta inom grön omställning i samarbete med Brysselkontoret, genom nya 
kontakter, kunskap och nätverk. Vi är särskilt intresserade av hur vi bättre kan nyttja EU:s 
finansiering, både i form av projektstöd och finansiella instrument.  
 



                                
 

 

 
 
 
Inom området bioekonomi och grön innovation är vi intresserade av aktiviteter inom områdena: 

 förnybar energi, förnybara/cirkulära material och ökad resurseffektivitet, 

 branscherna livsmedel (inkl. vattenförsörjning) och skog samt 

 det europeiska innovationssystemet.  
 
Kontaktpersoner i Hallands län 
Ann-Mari Bartholdsson, Avdelningen för näringsliv, ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se 
Sofia Frising, Avdelningen för regional samhällsplanering, sofia.frising@regionhalland.se 
 

Infrastruktur 

Tillväxten i Sydvästsverige är mycket god. Vi kan konstatera att arbetstillfällen, befolkning och 
bostadsbyggande är starkt koncentrerade till storstadsområdena och längs Västkuststråket och där 
sker också den största ökningen inom dessa områden. En grundläggande förutsättning för en 
fortsatt stark tillväxt är goda rese- och transportmöjligheter. 
 
Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) pekar ut det för Europa allra viktigaste nätet för 
person- och godstransporter. TEN-T innebär att länderna måste koordinera sig för att skapa 
fungerande transporter genom Europa. Brister i infrastrukturen i transportnätverket ska åtgärdas 
och kapaciteten öka. Till nätverket hör Västkustbanan, E6, en sjömotorväg i Kattegatt samt 
hamnarna i Halmstad respektive Varberg. Den fortsatta utvecklingen av TEN-T-nätet är viktigt 
såväl för Halland och Sydvästsverige som för Europa. 
 
 
Fokus 
TEN-T 
  

Önskat stöd från Brysselkontoret 
Bevakning av det fortsatta arbetet med TEN-T. 
 
Kontaktpersoner i Hallands län 
Törnell Jan RK, Avdelningen för regional samhällsplanering, Region Halland 
jan.tornell@regionhalland.se 
  

mailto:ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se
mailto:sofia.frising@regionhalland.se
mailto:jan.tornell@regionhalland.se


                                
 

 

Kontaktpersoner 
 

Hallands län 
Region Halland 
Representanter i Kontaktpersonsgruppen 
Lena Neinhardt (Regional Utveckling, Avdelningen för analys och samordning) 
lena.neinhardt@regionhalland.se; +46 35 17 98 48 
Stefan Lönn (FoU Halland) 
Stefan.Lonn@regionhalland.se +46 70 870 46 24 
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