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Vår mission

Hälsocampus Åbo är ett sektorsövergripande 

ekosystem inom hälso- och socialbranschen, biomedicin 

och hälsoteknologi som utvecklar forsknings-, 

undervisnings- och innovationsverksamheten samt 

affärsverksamheten i sin region för att främja 

befolkningens hälsa och välfärd.



Vår vision är att vara 
ett öppet centrum för 
spetskompetens inom hälsa och 
välfärd som verkar internationellt.



Ett nationellt och internationellt känt 

centrum för hälsa och välfärd samt 

tillhörande spetsforskning

Närmare beskrivning av visionen

Vårt föregångarskap bygger på unika 

samarbetsstrukturer samt ett öppet och 

smidigt verksamhetssätt som överskrider 

vetenskapsområdenas gränser.

Våra särskilda styrkor är 

läkemedelsutveckling, innovativa 

lösningar inom hälsoteknologi samt 

analys av hälsokunskap

Vi skapar ett betydande mervärde för 

människors hälsa och välfärd.



Hälsocampus Åbos värderingar

Partner-

skap

Mål-

inriktning

Förnyelse-

förmåga

Samhälls-
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Parterna i vårt nätverk är jämlika parter i strävan 

efter vår vision.  

Öppenhet, engagemang och ömsesidig 

uppskattning ökar vårt samarbetes fruktbarhet. 

Partnerskap



Verksamheten i vårt nätverk är målinriktad och 

effektiv. 

Vi är en ambitiös internationell föregångare inom 

hälsobranschen.

Målinriktning



Vi förnyar våra verksamhetssätt så att de blir smidigare 

och effektivare för att bättre betjäna forskning och

undervisning. 

Vi eftersträvar ökad samverkan i våra aktiviteter. 

Vi söker, förutser och stöder nya 

service- och teknologilösningar för främjande av hälsa och välfärd.

Förnyelseförmåga



Samhällsansvar

Vi bär vårt samhällsansvar genom att främja befolkningens 

och patienternas hälsa och välbefinnande. 

Vi samarbetar 

för att utbilda nya experter och proffs 

till samhällets olika behov

Genom vårt samarbete främjar vi livskraften och en hållbar utveckling i vår 

region. 

Vår vetenskapliga verksamhet skapar nya sätt att främja välfärd och övervägd 

information för beslutsfattandet.



• öka kunskapskapitalet, livskraften och konkurrenskraften 

inom hälso- och välfärdsbranschen samt locka de bästa 

experterna till regionen

• stärka samverkan i utbildningsutbudet och utnyttja den 

befintliga och växande undervisnings- och 

utbildningsinfrastrukturen på campus

• utveckla utbildningsinnehåll som motsvarar arbetslivets och 

samhällets behov

Utbildningssamarbetets mål



Åtgärder inom utbildningssamarbetet

• Högklassigt och effektivt gemensamt studieinnehåll

• Vidareutveckling av den nuvarande sektorsövergripande utbildningen 

• Ökad samverkan mellan utbildningens verksamhetssätt och strukturer

• Utbildning i hälsoteknologi tillsammans med Teknologicampus

• Utbildning i hälsofrämjande kompetens, digital kompetens samt hållbar utveckling och 

ledarskap inom social- och hälsovården

• Specialupptagningsområdets samarbete i utbildningen inom social- och hälsovård (Vasa, 

Satakunta)

• Flerspråkighet i utbildningen



• stödja utvecklingen av regionens strategiska spetsbranscher 

och stärka regionens ställning i den internationella 

konkurrensen 

• stärka det nationella och internationella samarbetet mellan 

aktörerna i Hälsocampus

• öka den externa forskningsfinansieringen 

• stärka den undersökta informationens effektivitet inom 

förebyggande, diagnostisk och vårdande hälso- och sjukvård, 

utveckling av hälso- och sjukvårdssystemet samt nationellt och 

internationellt beslutsfattande

Forskningssamarbetets mål



Åtgärder inom forskningssamarbetet

• Aktivt samarbete med strategiskt utvalda nationella och internationella forskningsinstitut, 

innovationskluster och företag

• Utredning av företagens forskningsbehov inom biomedicin, hälsoteknologi och hälsovård

• Ökad samverkan mellan stödtjänster, verksamhetssätt och strukturer inom forskningen

• Forskarutbildning och stöd för forskarens karriär

• Öka förmågan att ansöka om forskningsfinansiering

• Forskningskommunikation och vetenskapsfostran

• Forskning om hållbar utveckling och främjande av hållbara forskningsmetoder



Innovationssamarbetets mål
• stärka regionens ställning samt nationell och internationell 

kännedom som innovationscentrum för hälsa, hälsoteknologi och 

biomedicin

• stödja utvecklingen och ibruktagandet av nya innovationer som 

stöder hälsa och välfärd tillsammans med företagen

• främja och skapa ny livskraftig och internationell affärsverksamhet

• lära sig att förutse framtida behov inom hälso- och sjukvården samt 

utvecklingen av biomedicin, teknologi och näringsinnovationer

• utveckla serviceprocesserna inom social- och hälsovården och 

ledningen av dem



Åtgärder inom innovationssamarbetet

• Definition av innovationsverksamhetens spetsämnen

• Forsknings-, utvecklings- och testningstjänsternas egna och gemensamma processer är 

effektiva och resultatrika (TERTTU-tjänsten)

• Att göra innovationsverksamheten känd (kommunikation, marknadsföring, forum)

• Stärka innovationskunnandet och utvecklingen av serviceprocessen inom 

hälsobranschen

• Dialog med den offentliga och privata social- och hälsovårdssektorn

• Nätverkande med nationella och internationella testplattformar

• Delaktighet i FUI-projekt på EU-nivå för att få finansiering

• Påverka FUI-beslutsfattande på nationell / EU-nivå



Genomgående strategiska spetsar

• Samarbete med centret för läkemedelsutveckling

• Analyskompetens i hälsokunskap och utveckling av informationsledningen i 

social- och hälsovårdstjänsterna samt den utbildning som behövs för detta

• Hållbar utveckling inom social- och hälsovården och FUI-verksamheten
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