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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-04-20 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 126  

Medverkan i Uppsala Health Summit 2022–
2024 

KSN-2021-00622 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan i det globala hälsomötet 
Uppsala Health Summit under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024, 

2. att Uppsala kommun medfinansierar Uppsala Health Summit med 350 000 

kronor per år, 

3. att godkänna samarbetsavtal med Uppsala universitet för Uppsala Health 
Summit 2022-2024 enligt bilaga 1 samt uppdra till näringslivsdirektör att 

underteckna samarbetsavtal, 

4. att utse näringslivsdirektör att representera Uppsala kommun i styrgruppen 

för Uppsala Health Summit, samt 
5. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av 

Uppsala Health Summit fattar motsvarande beslut om finansiering för 
perioden 2022–2024. 

Sammanfattning 

Uppsala Health Summit är en årligen återkommande internationell arena i Uppsala för 
inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en 

tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa 

genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Uppsala kommun är en part 
projektet tillsammans med flera andra institutioner inom Life Science i Uppsala. 

Sedan starten 2012 har Uppsala Health Summit arrangerats åtta gånger. Då nuvarande 
avtals- och finansieringsperiod, som kommunstyrelsen fattade beslut om i februari 

2019, löper ut sista december 2021 har ett förslag till nytt samverkansavtal kring 
Uppsala Health Summit tagits fram enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Samarbetsavtal för Uppsala Health Summit 2022–2024 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-04-20 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Medverkan i Uppsala Health Summit 2022–
2024  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan i det globala hälsomötet Uppsala 

Health Summit under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024, 

2. att Uppsala kommun medfinansierar Uppsala Health Summit med 350 000 

kronor per år, 

3. att godkänna samarbetsavtal med Uppsala universitet för Uppsala Health 
Summit 2022-2024 enligt bilaga 1 samt uppdra till näringslivsdirektör att 

underteckna samarbetsavtal  

4. att utse näringslivsdirektör att representera Uppsala kommun i styrgruppen för 
Uppsala Health Summit, samt 

5. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av 

Uppsala Health Summit fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 

2022–2024. 

Ärendet 

Uppsala Health Summit är en årligen återkommande internationell arena i Uppsala för 
inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en 
tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa 

genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Uppsala kommun är en part 
projektet tillsammans med flera andra institutioner inom Life Science i Uppsala. 

 
Sedan starten 2012 har Uppsala Health Summit arrangerats åtta gånger. Då nuvarande 

avtals- och finansieringsperiod, som kommunstyrelsen fattade beslut om i februari 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2021-00622 

  
Handläggare:  

Charlotte Skott 
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http://www.uppsala.se/
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2019, löper ut sista december 2021 har ett förslag till nytt samverkansavtal kring 
Uppsala Health Summit tagits fram enligt bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsperspektivet har beaktats 
i beredningen av ärendet. Barn- och jämställdhetsperspektiven bedöms inte vara 

relevanta i ärendet.  

Föredragning 

År 2012 beslutade Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Landstinget i 
Uppsala län (nu Region Uppsala), Uppsala kommun och nätverket Världsklass Uppsala 

att gemensamt samverka i projektet Uppsala Health Summit. Till projektet anslöt sig 
senare Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkemedelsverket samt Uppsala 
Monitoring Centre. 

Initiativet till Uppsala Health Summit kom från Världsklass Uppsala, som tidigare låtit 
utreda förutsättningarna för en internationell mötesplats i syfte att bättre tillvarata 
kunskap från forskning för bättre hälsa och vård. Sedan starten har fem möten 

genomförts. 

Uppsala Health Summit ska vara en internationell arena i Uppsala för särskilt inbjudna 

beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en 
tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa 
genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Dialogen ska vara 

lösningsorienterad, och våga adressera viktiga relaterade svåra frågor och dilemman. 

Mötet ska bygga på parternas styrkeområden och nätverk inom vetenskap, vård, etik 

och samhälle för att trovärdigt kunna formulera de viktigaste frågeställningarna och 
attrahera internationellt ledande företrädare från akademi, industri, politik och 

civilsamhälle som talare och delegater.  

Projektet bygger på att alla avtalsparter bidrar med kompetenser, nätverk och resurser 
för genomförande enligt budget och projektplan som årligen beslutas av projektets 

styrgrupp. 

Utvärderingar av projektet, i form av enkäter och intervjuer med programråd och 

samtal med parterna, visar att projektet har vart lyckat så här lång. Parterna önskar 

fortsätta samarbetet som ses som en långsiktig satsning. Uppsala Health Summits 
styrgrupp har därför tagit fram ett förslag till nytt samarbetsavtal som respektive part 
nu ombeds att ta ställning till. Målet är att fortsätta med Uppsala Health Summit fram 

till december 2024 och att under denna period genomföra tre möten.  

Uppsala Health Summit bidrar till att marknadsföra och visa upp Uppsalas 

styrkeområden framför allt inom Life Science. Uppsala Health Summit bidrar även till 
att öka Uppsalas attraktivitet för nyföretagande och företag samt att Uppsalas 

varumärke stärks och att Uppsala utvecklas som destination.  

Världsklass Uppsala, som initierade Uppsala Health Summit när det skapades, har 
meddelat att man inte avser vara med som delfinansiär under perioden 2022–2024. 
Detta då Världsklass Uppsala framför allt ska möjliggöra uppstart av nya mötesplatser 

och evenemang. Uppsala Health Summit är idag ett etablerat arrangemang och därför 
ligger det inte inom ramarna för vad Världsklass Uppsala kan stötta ekonomiskt. 
Region Uppsala har redan fattat beslut om att medfinansiera Uppsala Health Summit 
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med 350 000 kronor per år under perioden 2022–2024. Övriga medfinansiärer väntas 
fatta beslut om sin del av finansieringen av Uppsala Health Summit under våren 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppsala kommuns del i finansieringen av Uppsala Health Summit uppgår till 350 000 
kronor per år under perioden 2022–2024. Kostnaden belastar kommunstyrelsens 

budget. Kostnaden ska beaktas i Mål- och budgetprocess för 2022-2024.  

 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
- Samarbetsavtal för Uppsala Health Summit 2022–2024 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson  Ingela Hagström  

Stadsdirektör  Utvecklingsdirektör  

 

 



 

1 (12) 

 

Samverkansavtal, Uppsala Health Summit 

 

Mellan 

(i) Uppsala kommun, 753 75 Uppsala, Organisationsnummer 212000-3005, 

(ii) Uppsala universitet, nedan UU, Box 256, 751 05 Uppsala, Organisationsnummer 

202100-2932, 

(iii) Region Uppsala, nedan RU, Box 602, 751 25 Uppsala, Organisationsnummer 

232100-0024,  

(iv) Sveriges Lantbruksuniversitet, nedan SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala, 

Organisationsnummer 202100-2817, 

(v) Statens Veterinärmedicinska Anstalt, nedan SVA, 751 89 Uppsala, 

Organisationsnummer 202100-1868, 

(vi) Läkemedelsverket, nedan LV, Box 26, 751 03 Uppsala, Organisationsnummer 

202100-4078 samt 

(vii) Uppsala Monitoring Centre, nedan UMC, Box 105, 751 40 Uppsala, 

Organisationsnummer 817603-2558 

nedan gemensamt benämnda ”Parterna” eller enskilt ”Part”   

har härmed följande samverkansavtal (”Avtalet”) träffats.  

 

1. Bakgrund och syfte 

2012 beslutade UU, SLU, Landstinget i Uppsala län (nu Region Uppsala), Uppsala 

kommun och nätverket Världsklass Uppsala att gemensamt samverka i projektet Uppsala 

Health Summit. Till projektet anslöt sig senare SVA, Läkemedelsverket samt Uppsala 

Monitoring Centre.  

Initiativet kom från Världsklass Uppsala, som tidigare låtit utreda förutsättningarna för en 

internationell mötesplats vars fokus skulle vara dialog mellan inbjudna beslutsfattare och 

experter, om hur vi bättre kan ta tillvara kunskap från forskning och innovationer för bättre 

hälsa och vård globalt.  

Sedan starten har idag sju möten genomförts.  

Utvärderingar av projektet, i form av enkäter och intervjuer med programråd och samtal 

med alla parter, visar att projektet är på rätt väg och parterna önskar fortsätta samarbetet 

som man ser som en långsiktig satsning. Parterna bakom detta Avtal har gemensamt vid 

styrgruppsmötet den 15 februari 2021, och därefter var och en för sig beslutat att 

samverkansprojektet Uppsala Health Summit, hädanefter UHS eller projektet, skall 

fortsätta i ytterligare tre år, med målet att genomföra tre möten under perioden januari 2022 

– december 2024.  
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Under den tid som projektet pågått har erfarenheter gjorts kring organisation och 

genomförande, vilka bidragit till att stärka projektet. Detta nya Avtal, som huvudsakligen 

bygger på de tidigare samverkansavtalen från 2012, 2015 och 2019 tar hänsyn till dessa 

erfarenheter.  

UHS ska vara en internationell arena i Uppsala för inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare 

och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om 

möjligheter att förbättra vård och hälsa genom en att ta tillvara forskningsresultat och 

innovationer. Dialogen ska vara lösningsorienterad, och våga adressera viktiga relaterade 

svåra frågor och dilemman.  

UHS ska utveckla och driva arenan med samma namn till att bli en etablerade mötesplats 

kring hälsa, samhällsekonomi och etiska frågor som samlar beslutsfattare, påverkare och 

experter från hela världen.  

UHS ska bygga på Parternas styrkeområden och nätverk inom vetenskap, vård, etik, 

samhälle för att trovärdigt kunna formulera de viktigaste frågeställningarna och attrahera 

internationellt ledande företrädare från akademi, industri, politik och civilsamhälle som 

talare och delegater.  

UHS ska behandla utmaningar för vård och hälsa som delas internationellt. Mötesplatsen 

präglas av aktiv dialog samt bygga på vetenskaplig grund.   

Projektbeskrivningen framgår av Bilaga 1. 

 

2. Avtalsperiod 

2022-01-01 – 2024-12-31 

Detta Avtal träder i kraft när det har undertecknats av samtliga Parter.  

Parterna kan enas om att förlänga detta Avtal, vilket bör ske senast sex månader innan 

avtalsperiodens slut. Sådan förlängning ska överenskommas skriftligen.  

3. Organisation  

3.1 Parterna 

Parterna är gemensamt projektets ägare.  Nya parter kan ansluta till projektet efter beslut av 

styrgruppen. Som parter kan antas juridiska personer vars verksamhet är icke vinstdrivande 

och som bedöms bidra positivt till projektets målsättning.  

Inom samverkan är Uppsala universitet värdorganisation för projektets genomförande.  

 3.2 Partnermöte 

Parterna kan minst en gång under avtalsperioden sammankallas till ett partnermöte. Varje 

Part äger representeras vid partnermötet med en representant, vilken har yttrande-, förslags- 
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och rösträtt. Därutöver äger varje Part även delta med ytterligare personer, vilka endast har 

yttranderätt. 

Partnermöte ska hållas på kallelse av styrgruppen samt efter begäran av Part. 

Kallelse till partnermöte ska skickas ut till Parterna per e-post senast fyra veckor innan 

dagen för partnermötet. Kallelsen ska skickas till Parts representant i styrgruppen eller till 

den person Part utsett till kontaktperson för UHS. 

Partnermötet ska fatta de beslut som framgår av detta Avtal samt kan därutöver behandla 

de frågor som hänskjutits till partnermötet av styrgruppen eller Part anmält för behandling 

vid begäran om kallelse till partnermöte. 

Beslut fattade vid partnermöte ska protokollföras. Partnermötet ska utse en 

mötesordförande och protokoll ska föras av en av partnermötet utsedd sekreterare samt 

undertecknas av representanter för samtliga Parter som närvarat vid partnermötet. 

 

3.3 Styrgruppen 

Samverkan inom UHS ska ledas av en styrgrupp som utses av partnermötet. Partnermötet 

kan även utse suppleanter till styrgruppens ledamöter. Partnermötet kan utse en extern 

ledamot till styrgruppen.  

Värdorganisationen ska alltid vara berättigad att ha en representant i styrgruppen, vilken 

även ska vara styrgruppens ordförande. 

Partnermötet, eller styrgruppen i det fall samtliga Parter är representerade i styrgruppen, 

utser en vice ordförande inom styrgruppen.  

Styrgruppen äger utse en sekreterare inom eller utom styrgruppen. 

Styrgruppen ska utgöra valberedning för utseende av ledamöter och funktionärer till 

styrgruppen.  

Styrgruppen ansvarar för följande frågor inom samverkan: 

• Besluta om projektets verksamhetsplan, budget och genomförande  

• Besluta om UHS teman, efter att synpunkter inhämtats från bl.a. Advisory Board 

• Samråda vid rekrytering av projektledare, som kontrakteras/anställes efter beslut av 

Uppsala universitet 

• Besluta om medlemmar i Advisory Board 

• Besluta om inträde av nya parter i samverkan 

• Besluta om avveckling av samverkan om så blir aktuellt 

• Hantera fortsatt samverkan inom projektet i händelse av att någon Part utträder från 

samverkan 

• Tillse att detta Avtal efterlevs 
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• Svara för att erforderliga resurser för projektets genomförande finns för genomförande 

• Verka för att attrahera ytterligare parter och sponsorer till projektet  

 

Styrgruppen ska sammanträda minst tre gånger per år. Kallelse av ledamöterna till 

sammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelse skickas av 

projektledaren och/eller styrgruppens ordförande och ska innehålla uppgift om 

förekommande ärenden. 

Styrgruppen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst två tredjedelar av 

totala antalet ledamöter är närvarande. Som styrgruppens beslut gäller den mening om 

vilken två tredjedelar av de närvarande ledamöterna förenar sig.  

 

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras vid sammanträde om minst två tredjedelar 

av totala antalet ledamöter är närvarande och ense om beslutet.  

 

Ärende får utan hinder av vad som ovan angivits avgöras utan kallelse om samtliga 

ledamöter är ense om beslutet, s.k. per capsulam beslut. 

 

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan 

reservation ska anmälas före sammanträdets slut. 

 

Över ärenden i vilka styrgruppen fattat beslut ska föras protokoll av projektledaren som 

upptar datum, deltagande ledamöter, styrgruppens beslut samt anförda reservationer. 

Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden 

lett sammanträdet.  

 

Styrgruppen kan adjungera extern person, i egenskap av sakkunnig, till sina möten. 

Adjungerad person äger rätt att delta i hela eller delar av mötet med yttranderätt, men har 

ingen rösträtt.  

 

3.4 Projektledare 

Projektledaren ansvarar för följande frågor inom samverkan: 

• Driva UHS operativa verksamhet i enlighet med styrgruppens riktlinjer och beslut, samt 

presentera behov av och underlag för nya beslut till styrgruppen, 

• Ansvara för kontakt med medlemmar i Advisory board, sponsorer och arbetsgrupper 

knutna till projektet, 

• Kalla styrgruppens ledamöter till sammanträde, samt skicka ut protokoll till samtliga 

Parter efter styrgruppens sammanträde, 

• Ansvara för löpande kontakter med Parterna, 

• Skicka ut kallelser till partnermöte, och 

• Hålla styrgruppen informerad om den löpande verksamheten. 
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3.5 Advisory Board  

Advisory Board utses av styrgruppen och ska ha minst fyra medlemmar. Medlemmarna 

ska rekryteras nationellt och internationellt och kan komma från näringsliv, akademisk 

forskning, vårdsektorn, relevanta ideella organisationer samt beslutsfattare, rådgivare och 

påverkare inom hälsofrågor. Advisory boards arbete ska präglas av hög kvalitet, 

internationell utblick och ha akademisk anknytning. Advisory Board ska bistå styrgruppen 

med underlag, information och material enligt instruktioner från styrgruppen. Medlemmar 

i Advisory Board ersätts för resor och uppehälle i samband med möten som kräver resa.  

 

4. Projektansvar och finansiering 

Parterna bidrar med personer och arbetsgrupper som, minimum, säkrar välfungerande 

kommunikation om och med projektet UHS inom respektive partners organisation samt till 

dess externa nätverk. Arbetsinsatsen uppgår minimum till 40 timmar årligen. Därutöver 

bidrar Parterna med in-kind bidrag enligt överenskommelse med projektledaren och/eller 

med styrgruppen.  

Projektet finansieras därutöver gemensamt av Parterna med kontanta medel enligt följande:  

Kontant finansiering i SEK 2022 2023 2024 

Uppsala universitet    

Sveriges Lantbruksuniversitet    

Region Uppsala 350 000 350 000 350 000 

Uppsala kommun    

Uppsala Monitoring Centre    

Läkemedelsverket    

SVA    

 

Uppsala universitet rekvirerar medel från övriga Parter årsvis i förskott.  

Utöver finansiering från Parterna bör särskilda sponsoravtal tecknas. Parterna ger härmed 

styrgruppens ordförande mandat att teckna sponsoravtal å UHS vägnar. 

 

Sponsorer kan vara företag och organisationer med intresse för och koppling till mötets 

huvudfråga. Sponsorer kommer inte i sin egenskap av sponsor att få inflytande över 

projektet i form av plats i styrgrupp eller Advisory Board.  

 

5. Parternas skyldigheter och ansvar  

Partena åtar sig att efter bästa förmåga genomföra projektet i överensstämmelse med 

projektbeskrivningen och detta Avtal.  
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6. Force Majeure 

Ingen Part har någon ersättningsskyldighet mot annan Part om denna hindras att utföra sina 

åtaganden i rätt tid på grund av förhållanden som Part inte kunnat förutse och vars menliga 

inverkan Part inte rimligen kunnat undanröja.  

 

7. Förtida upphörande 

Part har rätt att säga upp eller ändra sin roll inom detta Avtal med  sex (6) månaders varsel 

genom skriftligt meddelande till övriga Parter. Betalning som infaller inom 

uppsägningstiden ska erläggas av utträdande Part.  

En Part som i förtid avbryter sitt deltagande i projektet ska tillse att utträdandets inverkan 

på övriga Parternas fortsatta deltagande i samverkan begränsas i möjligaste mån. För det 

fall en Part utträder ur samverkan ska samverkan mellan kvarvarande Parter fortgå i 

oförändrad form. Utträdande Part äger inte rätt att erhålla återbetalning av till UHS inbetalda 

medel, och åtar sig att fullfölja övriga egna åtaganden inom samverkan under 

uppsägningstiden.  

Styrgruppen kan besluta om samverkans avslutande under pågående avtalsperiod. Projektet 

ska då, om inte annat beslutas av styrgruppen, avvecklas inom sex (6) månader efter 

styrgruppens beslut härom. För det fall samverkan avslutas ska kvarstående medel 

återbetalas till Parterna pro rata Parternas kontanta insatser efter avdrag för skäliga 

avvecklingskostnader. 

 

8. Överlåtelse 

Ingen av Parterna har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheterna eller skyldigheterna 

enligt detta Avtal utan övriga Parters skriftliga medgivande.  

 

9. Ändringar och tillägg 

Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 

samtliga Parter. Muntliga överenskommelser gäller ej.  

 

10. Tillträde av ny part 

Tillträde av ny part beslutas av styrgruppen enhälligt. Efter enhälligt beslut av samtliga 

Parter om inträde av ny part, tecknar ny part anslutningsavtal till detta Avtal. Ny medlem 

kan antingen (i) tillträda som fullvärdig part och har då att teckna anslutningsavtal som 
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innefattar åtagande att följa detta Avtal i sin helhet samt eventuella övriga åtagande som 

överenskommits, eller (ii) adjungerad part som har att teckna anslutningsavtal som 

projektledaren äger framförhandla för UHS räkning i det enskilda fallet och som ska 

bekräftas av styrgruppen genom enhälligt beslut innan det kan undertecknas. Av 

anslutningsavtalet ska ny parts samtliga åtaganden i samverkan framgå.  Parterna ger 

härmed styrgruppens ordförande mandat att teckna anslutningsavtalet. Tillträde sker efter 

det att styrgruppens ordförande och den tillträdande parten undertecknat anslutningsavtalet.  

 

11. Övrigt 

Parterna bekräftar att förevarande Avtal utgör ett samarbetsavtal och att Parterna inte, i 

större utsträckning än vad som uttryckligen anges i detta avtal, genom detta Avtal får rätt 

att företräda varandra gentemot tredje man. Inte heller bildas genom detta Avtal någon joint 

venture, agentur, intressegruppering, enkelt bolag eller annan form av formell 

affärsförbindelse eller juridisk person. Parterna får endast nyttja annan Parts namn, närings- 

eller varukännetecken efter skriftligt samtycke. 

Parterna äger fritt nyttja kännetecknet ”Uppsala Health Summit” samt UHS logotype i all 

sin verksamhet kopplad till UHS. Sådant nyttjande får dock inte stå i strid med UHS 

ändamål och syfte. 

 

12. Tvister 

Parterna är ense om att i den mån tvist uppkommer om tolkning eller tillämpning av detta 

Avtal ska Parterna i första hand söka lösa den genom förhandling i styrgruppen och i andra 

hand genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för 

förenklat skiljeförfarande. Svensk lag ska vara tillämplig och skiljeförfarandet ska äga rum 

i Uppsala. 

Detta Avtal har upprättats i sju (7) exemplar, varav respektive Part har erhållit varsitt.  

 

För Uppsala kommun,   Uppsala den    2021 

 

Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 
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För Uppsala universitet,  Uppsala den    2021 

 

Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 

 

 

För Region Uppsala,  Uppsala den    2021 

 

Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 

 

För SLU,   Uppsala den    2021 

 

Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 

 

För SVA,   Uppsala den    2021 

 

Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 

 

 

För Läkemedelsverket,  Uppsala den    2021 
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Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 

 

 

För Uppsala Monitoring Centre,  Uppsala den    2021 

 

Underskrift:  _____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:  _____________________________________________ 
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Bilaga 1 till Samverkansavtal  

Projektbeskrivning Uppsala Health Summit  

Uppsala Health Summit ska vara en internationell arena i Uppsala för särskilt inbjudna 

beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och 

tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom att ta tillvara 

forskningsresultat och innovationer. Dialogen ska vara lösningsorienterad, och våga adressera 

viktiga relaterade svåra frågor och dilemman.  

Uppsala Health Summit ska utveckla och driva arenan med samma namn till att bli en 

mötesplats kring hälsa, samhällsekonomi och etiska frågor som samlar beslutsfattare, 

påverkare och experter från hela världen.  

Uppsala Health Summit ska bygga på Parternas styrkeområden och nätverk inom vetenskap, 

vård, etik, samhälle för att trovärdigt kunna formulera de viktigaste frågeställningarna och 

attrahera internationellt ledande företrädare från akademi, industri, politik och civilsamhälle 

som talare och delegater.  

Mötet ska behandla utmaningar för vård och hälsa som delas internationellt.  

Mötesplatsen ska präglas av aktiv dialog samt bygga på vetenskaplig grund. 

Uppsala Health Summit brings together different perspectives to address challenges and 

dilemmas in order to improve utilization of medical advancements for better health and 

health outcome globally. 

Projektet bygger på att alla avtalsparter bidrar med kompetenser, nätverk och resurser för 

genomförande enligt budget och projektplan som årligen beslutas av projektets styrgrupp. 

Tema och programutveckling 

För att ett tema ska vara lämpligt för Uppsala Health Summit att behandla bör följande 

kriterier vara uppfyllda: 

• En utmaning för hälsan och/eller hälsovården som tillgänglig kunskap i form av 

forskningsresultat och innovationer kan bidra till att lösa,  

• En utmaning som delas internationellt, 

• Uppsala Health Summit’s partners har expertis inom området.   

Med kunskap och expertis menar vi att det hos Parterna finns personer med:  

• Förståelse för problemet 

• Kunskap om möjliga lösningar 

• Insikt i relaterade policyområden 

• Nätverk internationellt bland relevanta intressentgrupper 
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Mötets format 

Uppsala Health Summit ska drivas som en internationell mötesplats med dialogen i centrum, 

där olika perspektiv möts. Detta ställer krav på hur programmet utformas liksom på arbetet 

med att kartlägga och attrahera olika grupperingar till Uppsala Health Summit.  

Dialogen ska vara lösningsinriktad, och inte väja för att ta upp dilemman som kan uppfattas 

känsliga.  

Resultaten från Uppsala Health Summit ska publiceras och spridas på bästa sätt, givet de 

resurser som finns tillhanda, gärna som aktivt samarbete med Parternas verksamheter.  

Projektets resursbehov 

Uppsala Health Summit behöver, med den verksamhet som planerats för perioden 2022–2024, 

följande personresurser för sin verksamhet, räknade som andel av heltidstjänster per år:  

Övergripande projektledning 40% 

Programplanering 100% 

Marknadsföring 40% 

Administrativt stöd 50% 

Finansiering 10% 

Presskontakter 5% 

TOTALT 245% 

Av detta bidrar sedan tidigare Uppsala universitet med resurser för sponsring, press och 

finansiering som ett in-kind bidrag till projektet. Därutöver bidrar Uppsala universitet med 

tjänster för redovisning och avtalsjuridik. Övriga tjänster finansieras via projektets budget. 

Utöver personresurser behöver projektet resurser för planering, genomförande och 

marknadsföring av toppmötet.  

Kostnads- och intäktsramar för Uppsala Health Summit 

Uppsala Health Summits omsättning uppgår till närmare 5 miljoner SEK. Kostnadsposterna 

fördelar sig i stort enligt nedan: 

Konferensen (lokaler, talare, teknik, moderatorer, marknadsföring, ...) 2 500 000 

Rapporter 250 000 

Kansli (inkl. Advisory board, utvärderingar och oförutsedda kostnader) 2 200 000 

 4 950 000 

 

Utöver detta har resestipendier delats ut efter ansökningar från delegater i låg- och 

medelinkomstländer. Dessa har finansierats med särskilda medel uppgående till mellan 

200 000 – 600 000 SEK. 
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Projektet är därför beroende av extern finansiering såsom konferensbidrag, sponsorbidrag och 

deltagaravgifter. 

Sponsorer och policy för sponsring 

Sponsorer kan vara företag och andra aktörer, med eller utan kommersiellt syfte. Uppsala 

Health Summit ska söka sponsorer med verksamhet av relevans för projektet och/eller för det 

aktuella temat. En särskild sponsorpolicy finns upprättad och beslutad om i juni 2013 i syfte 

att tydliggöra sponsorernas och projektets grundläggande rättigheter. I korta drag innebär den 

att projektet inte är skyldigt att ta hänsyn till sponsorernas önskemål om programmets innehåll 

och utformning. Det står dock projektet fritt att diskutera program med sponsorerna.  

 


	Protokollsutdrag § 126
	7. Medverkan i Uppsala Health Summit 2022-2024
	Medverkan i Uppsala Health Summit 2022–2024
	Bilaga Samverkansavtal UHS 2022 - 2024


