Vi möts under temat "Tillit i samverkan" och visar vad som är på gång i Södra
Sverige. Träffen har som vanligt lunch-till-lunch-format och löper 24/10 kl 11.30
- 25/10 kl 13. Programmet innehåller bland annat en utflykt till den nationella
forskningsanläggningen Max IV, och gemensam middag i vackra Biskopshuset.
Alla programpunkter och en del praktisk information hittar du nedan.
Måndag 24 oktober
11.30: Registrering öppnar på LUX. Hitta till LUX
12.00: Lunch med vandring till lokalerna på ”the Spark” Medicon Village
13.00: Välkomna! Erik Falk, Ordförande UniLink och Björn Fagerström,
Sektionschef för Forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet
hälsar välkomna och berättar kort om vad som är på gång i södra Sverige.
13:25: Introduktion, samverkan vid Lunds universitet. Kristina Eneroth, Vicerektor för bl.a. Samverkan vid Lunds universitet hälsar välkommen och
introducerar samverkan vid Lunds universitet.
13.30: KIC-office@Lund University”, Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare vid
Samverkansavdelningen berättar om det breda engagemanget i Kultur-KICen och
det samlande KIC-kontoret.
13.45: Open Innovation. Niclas Nilsson, Avdelningschef för LU Innovation
beskriver hur LU Innovation arbetar med andra lärosäten, innovationskontor och
med ekosystemet i stort. Niclas har lång erfarenhet av ”open innovation” inom
läkemedelsindustrin.
14.00: Framtidens SIP:ar – vad är detta och vikten av bred samverkan mellan
lärosäten och det omgivande samhället. Peter Nordström, programchef
för SWELIFE (SIP).
14.15: ESS, MAX IV och ett nytt ekosystem i vardande. Fredrik Melander.
14:30: Fika
15:00: Grupper/diskussion/moderatorer. Fikageneraler återkopplar om
diskussionen.
15.45: Vandring till spårvagnen för vidare resa till MAX IV och ESS.
16:30: Besök på Max IV med utsikt över ESS. Emilie Hilner, kommunikationschef
Max IV.
Återresa med spårvagn till Clemenstorget.

19.00: Middag på Biskopshuset i Lund.
Tisdag 25 oktober
09.00-11.00 6 st 20 minuters pass (varav ett är en kaffepaus) som följer varandra
Samverkan - en allt viktigare förmåga för ökad EU-Finansiering. Rickard Eksten,
tidigare Lärosäten Syd med placering i Bryssel och nu Forskningsservice vid LU.
AI Lund. Camilla Björklund presenterar arbetet om satsningen på Artificiell
intelligens. Hur kan vi utveckla och förnya viktig kunskap och samverkan mellan
akademin och det omgivande samhället? Malin Larson, Node Manager Syd, AI Sweden,
kommer att guida oss genom möjligheter och missuppfattningar kring AI och ge oss en
förståelse för hur det nationella centrumet för tillämpad artificiell intelligens – AI
Sweden – kan användas som plattform för samverkan, aktiviteter, projekt och forskning.

NanoLund. Forskaren Filip Lenrick, Industriell Produktion, NanoLund och dessutom
ansvarig för Sustainable Production Initiative tillsammans med Anna-Karin Alm,
projektledare vid NanoLund, visar på goda exempel på samverkan.

SMILE. Ebba Fåhraeus, CEO, berättar om samarbetet med universitetet och vikten
av dessa relationer för en Inkubator.
Barsebäck Clean Energy Park – hur kan vi samverka för att lösa energikrisen; ett
utifrån och inifrån perspektiv. Gustav Widerström, IDEON.
11.00: Samarbete för effektivare beslutsprocesser. Björn Fagerström varvar teori
och praktisk erfarenhet från större industriella projekt – uppskjutet till ett annat
tillfälle.
11.45: Avslutning och summering av arenaträffen. Erik Falk och Björn
Fagerström.
12.00: Lunch ”take away”.
Observera att vissa programjusteringar kan komma löpande.

