Dalarnas kunskapsprofil
- en bas för innovation och utveckling
Avancerad industri
Allt startade för flera hundra år sedan med de rika malmfyndigheter
som hittades under jord, och stora skogar som sträckte sig över hela
vårt landskap.
Tack vare dessa betydelsefulla naturtillgångar har en industri vuxit
fram som gör att Dalarnas län omsätter drygt 70 miljarder kronor
årligen, varav en betydande del är genom export. Inom områdena
kraftöverföring och avancerad stålindustri ligger Dalarna idag i den
absoluta framkanten sett också ur globalt perspektiv.
För att ta vara på den avancerade industrins unika spetskompetenser
har ett nära samarbete byggts genom kluster som High Voltage Valley,
Triple Steelix och Byggdialog Dalarna. De skapar i sin tur ett nätverk
av kunskapspartners, såsom de större universiteten, regionala högskolor, industriforskningsinstitut och andra regionala, nationella och
internationella innovationsmiljöer.
Kontaktperson för Avancerad industri:
Bosse Lilja, IUC Dalarna, bosse.lilja@iucdalarna.se
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Hälsa och välfärd
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Åldrande befolkning, färre som vill arbeta inom vården och ökade
kostnader, är några av de utmaningar vi har som skapar ett behov av
att arbeta smartare inom hälsa och välfärd i Dalarna. Och då gäller
det att dra största möjliga nytta av det vi redan kan och är duktiga på.
Styrkan inom kunskapsområdet Hälsa och välfärd är framför allt att
regionala aktörer har vana av att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Särskilt har det gett goda resultat inom omsorg och
insatser för länets äldre invånare.
Utgångspunkten är bred kompetens kombineras med spetskompetens
inom omvårdnad och idrotts- och hälsovetenskap, och nära samarbete med aktörer inom vård, socialt arbete och idrott.
Högskolan Dalarnas forskningscentrum Kunskapsimplementering
och patientsäkerhet (KIPS) och Forskningscentrum för äldre och
åldrande (ReCall) är viktiga resurser för kunskapsområdet. Betydelsefulla labbmiljöer finns även inom Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI, som drivs i samverkan med Dala Sports Academy och
på Landstinget Dalarna arbetar LD Hjälpmedel i framstående forsknings- och innovationsmiljöer.
Kontaktperson för Hälsa och välfärd:
Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna,
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se

Innovativ upplevelseproduktion
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I Dalarna är besöksnäringen redan en utvecklad basnäring. Men här
finns stor potential till breddning mot närliggande servicenäringar
och en utveckling av specialiserade och innovativa produkter inom
upplevelser.
Med kunskapsområdet för Innovativ Upplevelseproduktion kan områden som tidigare verkat enskilt samlas under ett paraply som skapar
nya samverkansformer och innovativa lösningar.
Kunskapsområdet består av ett antal delområden inom vilka det bedrivs forskning, utbildning, företagsutveckling och innovationsarbete.
Den gemensamma nämnaren är upplevelser och besöksnäring.
Betydelsefulla regionala aktörer inom området Innovativ upplevelseproduktion är klustret Destination Dalarna, Dala Sports Academy,
KKN/MFD och handel, samt labb- och forskningsmiljöer på Högskolan Dalarna, särskilt utvecklade inom områdena besöksnäring,
handel, media, spel, sport och hälsa. Samtidigt finns många mindre
företag som kan växa och utveckla Dalarna om de samverkar mer och
får bättre kunskap.
Kontaktperson för Innovativ upplevelseproduktion:
Lotta Magnusson, Destination Dalarna,
lotta.magnusson@regiondalarna.se och Susanna Heldt Cassel,
Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR), shc@du.se

Energieffektivt samhällsbyggande
Samverkande parter inom kunskapsområdet Energieffektivt samhällsbyggande bidrar till att stärka Dalarnas position genom att dra nytta
av de krav som omvärlden ställer på ökad energieffektivitet, minskat
beroende av fossila energikällor och ett långsiktigt energiförsörjningssystem baserat på förnybara energikällor.
En förutsättning för en sådan utveckling är ny kunskap genom forskning, innovation och ökad samverkan mellan aktörer på olika nivåer,
såväl nationellt som internationellt. Tillsammans ska kunskapsområdet medverka till ett förbättrat innovationsklimat. Det skapar nya
produkter och tjänster som ger nya företag och arbetstillfällen.
Energieffektivt samhällsbyggande bygger på samarbete mellan
många regionala aktörer:
Energikompetenscentrum vid Högskolan Dalarna, klustren High
Voltage Valley, Intelligenta Transportsystem Dalarna, Byggdialog
Dalarna och Triple Steelix, samt Green Business Region vid Stiftelsen Teknikdalen, Energiintelligent Dalarna och Energikontoret vid
Region Dalarna. Samarbetet skapar en stark aktör inom energieffektiv
samhällsutveckling.
Kontaktperson för Energieffektivt samhällsbyggande:
Hans Ersson, Energikompetenscentrum (EKC), her@du.se
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Faktabladet är framtaget inom ramen för projektet Smart specialisering i Norra Mellansverige, som finansieras av
Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

