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Överenskommelse om samverkan mellan
Mittuniversitetet och Region Jämtland
Härjedalen
Syfte med överenskommelsen
Den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län 2014-2030 tillsammans med
Mittuniversitetets strategi 2019-2023 utgör gemensam grund för samverkan inom ramen
för denna överenskommelse. Överenskommelsen syftar till att:
- beskriva inom vilka områden Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalen
prioriterar samverkan och ange vilka regionalt utvecklingsstrategiska
målsättningarna som finns kopplat till dessa
- definiera vilka formaliserade forum för samverkan som ska finnas
- ge exempel på samverkansaktiviteter som bidrar till de gemensamma
målsättningarna
- ange vilken funktion/avdelning som har huvudansvaret för
samverkanskoordinerande insatser och aktiviteter inom områdena

Om parterna
Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) för Jämtlands län
och ansvarig för den offentligt finansierad hälso- och sjukvården. Utvecklingsansvaret
innebär bland annat ett ansvar för att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i
länet, samordna insatser för att genomföra denna strategi och besluta om hur medel för
regionalt tillväxtarbete (t ex anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder) ska användas. I
utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta en kompetensplattform för länet.
Vården bedrivs av Region Jämtland Härjedalen och genom avtal med andra vårdgivare. Den
regiondrivna hälso- och sjukvården har även ett utbildningsansvar. Inom verksamheten
bedrivs interna utbildningar enligt socialstyrelsens direktiv (läkarnas AT- och STutbildningar) och utbildningar i samverkan med universitet. I enlighet med Hälso- och
sjukvårdslagen bedrivs också klinisk forskning och utveckling. Arbetet drivs av enskilda
forskargrupper likväl som inom stora konsortium på EU-nivå. Hela verksamheten är
politiskt styrd.
Mittuniversitetet
Mittuniversitetets vision är att vara ett globalt universitet med regionalt engagemang som
forskar och utbildar för hela livet. Lärosätet har campus i Östersund och Sundsvall och är ett
av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning. Campus Östersund har sin
tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot
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psykologutbildning, vårdutbildning och socionomutbildningar. Följande forskningscentrum
är förlagda till Östersund:
- Turismforskningsinstitutet ETOUR har fokus på kunskap om turism och resande.
- Nationellt vintersportcentrum (NVC) är ett olympiskt testcentrum för vinteridrott.
- Risk and Crisis Research Centre (RCR) har inriktning mot risk, kris och säkerhet.
- Sports Tech Research Centre (STRC) har fokus på utveckling av produkter, material,
teknik och metoder mot sport- och friluftsföretag, sjukhus och industri.

Arbetssätt och uppföljning
Strategisk koordinering, uppföljning och revidering av föreliggande överenskommelse ska
ledas av rektor vid Mittuniversitetet och Regiondirektör inom Region Jämtland Härjedalen.
Dessa utser vid behov personer inom respektive organisation som handlägger,
sammankallar och dokumenterar möten kopplade till överenskommelsen. Det operativa
arbetet leds av de funktioner/avdelningar som anges inom respektive samverkansområde
nedan. Strategiska och operativa funktioner inom överenskommelsen områden ska träffas
två (2) gånger per år. Sammankallande för dessa möten är Region Jämtland Härjedalen.

Samverkansområde: Utbildning och kompetensförsörjning
Mittuniversitet är den dominerade aktören för akademisk utbildning i länet och utgör en
viktig regional utbildningsanordnare. Region Jämtland Härjedalen värnar om universitetets
regionala närvaro, och arbetet för nyttiggörande av forskning och arbetslivsanknytning.
I egenskap av regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Jämtland Härjedalen ett
ansvar att samordna det regionala tillväxtarbetet och där kompetensförsörjning är en
central del. Kompetensplattformen drivs på uppdrag av regeringen och är ett viktigt verktyg
för att få kunskap om utbud och efterfrågan av kompetens. Region Jämtland Härjedalen är
dessutom en stor arbetsgivare i regionen med intresse av relevant kompetensförsörjning och
specifikt samverkan med Mittuniversitetet i frågor om sjuksköterskeutbildningen.
Gemensamma målsättningar
- Högre övergångsfrekvens till akademiska studier bland länets medborgare
- Relevant matchning mellan kompetensbehovet i länets näringsliv och offentlig
sektor och lärosätets utbildningsutbud
- Möjlighet till livslångt lärande för länets medborgare (fortbildning på högre nivå)
Forum för samverkan
- Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen: Drivs av Region Jämtland
Härjedalen.
- Regionalt utvecklingsnätverk (RUN): Universitetets plattform för samverkan med
kommunerna avseende skolverksamhet.
- BUZ: Samrådsorgan för politiker och skolledningar i länet med inriktning mot
samordning och utvecklingsarbete av förskole- grundskole- och gymnasiefrågor.
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Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland: Ska yttra sig över vilka
ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande
myndighet (Tillväxtverket och ESF-rådet) för de berörda strukturfondsprogrammen
(Regionala fonden och Socialfonden). Sekretariatet drivs av Region Jämtland
Härjedalen.
REGSAM och LOKSAM: Regional och lokal samverkansarena för frågor och avtal
som reglerar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) mellan Mittuniversitetet,
kommuner och Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.
FoU-råd: Rådet utgör FoU Jämts styrgrupp med representanter från Forskningsutbildnings- och utvecklingsavdelningen samt Välfärd, klimat och kompetens och
inom Region Jämtland Härjedalen och Institutionen för hälsovetenskap,
Institutionen för omvårdnad och Institutionen för psykologi och socialt arbete inom
Mittuniversitetet. Även länets kommuner representeras genom förvaltningschefer.
Inriktning mot socialtjänstens verksamhetsområde och den kommunala hälso- och
sjukvården

Exempel på samverkansaktiviteter
- Kontinuerlig dialog i frågan om övergångsfrekvens till högre studier.
- Kontinuerlig dialog i frågan om matchningen mellan kompetensbehovet i länets
näringsliv och offentlig sektor och lärosätets utbildningsutbud.
- Gemensamt påverkansarbete i frågor om Mittuniversitets tilldelning av resurser och
utbildningsplatser som är relevanta för tillväxten i regionen.
- Aktiviteter som bidrar till att lösa kompetensförsörjningsbehovet i skola och
vårdsektorn.
- Kontinuerlig dialog i frågan om hur universitetet bidrar till möjligheten till livslångt
lärande för länets medborgare.
- Samfinansiering och prioritering av utvecklingsprojekt inom området.
- Samverkan kring extern finansiering av FoU-projekt med beröringspunkter mellan
Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet.
Ansvarig funktion/avdelning
- Region Jämtland Härjedalen – Område Välfärd Klimat och Kompetens samt
Forsknings- utbildnings- och utvecklingsavdelningen
- Mittuniversitetet –avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd

Samverkansområde: Innovation och finansiering
Företags och offentlig sektors investeringar i forskning och utveckling (FoU) är en viktig
framgångsfaktor för länets utveckling. Här utgör Mittuniversitetets forskningsmiljöer med
tillhörande laboratorium/testbäddar en central samverkanspart och leverantör av FoUtjänster med regional närvaro. Forskningen kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och
utgöra grund för nya kommersiella produkter som skapar arbetstillfällen. Det är av stor vikt
att universitetets utbud av möjligheter till FoU-samarbeten är matchat mot länets behov och
profilområden. Mittuniversitetet spelar även en viktig roll för regionens försörjning av
entreprenöriell arbetskraft och nya företagare. Därutöver är universitetssprungen
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innovation och idéutveckling som omsätts till nya företag och nya affärer i befintliga företag
en källa till tillväxt.
Region Jämtland Härjedalen, genom Forsknings- utbildnings- och utvecklingsavdelningen
är en framgångsrik part i länets kliniska forskning och utveckling av eHälsa/mHälsa. Vissa
kliniska forskargrupper aktiva inom Region Jämtland Härjedalen är världsledande inom
deras forskningsfält. Inom regionen drivs även ett antal större EU-finansierade projekt i
samverkan med andra parter. Målsättningen med projekten är att via distansoberoende
teknik föra vården närmare patienterna i ett glest befolkat län. Genom att i projektform
tillgängliggöra vårdens infrastruktur för näringslivet att testa nya innovativa lösningar
bidrar Region Jämtland Härjedalen till produktutveckling och tillväxt i företagen.
Gemensamma målsättningar
- Universitetet upprätthåller spets i forskning och utbildning kopplat till länets
profilområden
- Länets företag ökar sina investeringar i forskning, utveckling och innovation
- Det finns starka kluster med koppling till länets profilområden
- Det blir fler företagare i länet
- Offentlig sektor drar nytta av forskning i tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågor
Forum för samverkan
- Regionalt innovationsnätverk: Öppet nätverk för företags- och
innovationsstödjande aktörer i länet samordnat av Region Jämtland Härjedalen
med syfte att stärka samverkan och tydliggöra rollfördelning i
innovationsstödsystemet.
- Peak Region AB: Bolaget ska stödja och driva utveckling som möter framtida
utmaningar genom satsningar på forsknings- och utvecklingsverksamhet,
kompetensförsörjning, innovation med mera.
- Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland: Ska yttra sig över vilka
ansökningar som ska prioriteras bland de som har godkänts av förvaltande
myndighet (Tillväxtverket).
- E-hälsocentrum: Kontorslandskap och samverkansarena för utveckling av
eHälsa/mHälsa.
- Mid Sweden European Office (MSEO): Bevakar Jämtland Härjedalens och
Västernorrlands intressen i EU.
Exempel på samverkansaktiviteter
- Kontinuerlig dialog i frågor om hur universitetets forskning, specifikt den forskning
som bedrivs vid campus Östersund, relaterar till länets profilområden.
- Samfinansiering av utvecklingsprojekt inom området som bidrar till
målsättningarna.
- Prioritering bland godkända ansökningar till det regionala
strukturfondsprogrammet samt socialfondsprogrammet
- Insatser för vinnväxtinitiativet Peak Innovation fortlevnad och utveckling.
- Kontinuerlig dialog i frågor om länets strategiska målsättningar kopplat till
forsknings- och utvecklingssamverkan samt innovationsfrämjande arbete för länets
utveckling.
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Gemensamt påverkansarbete i frågor om finansieringsmöjligheter från EU.

Ansvarig funktion/avdelning
- Region Jämtland Härjedalen – Område Näringsliv samt Forsknings- utbildningsoch utvecklingsavdelningen
- Mittuniversitetet – avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd

Överenskommelsens giltighetstid
Överenskommelsen gäller från den 30 april 2019 till och med 30 april 2023 med två
månaders ömsesidig uppsägningstid. Översyn av överenskommelsen ska ske i samband med
antagande av reviderad regional utvecklingsstrategi. Uppsägning av överenskommelse ska
ske skriftligen.

