
Arrangörer

Storumans flygplats 27 augusti 2021

Välkommen till Storuman!
Två dagar om beredskap för framtiden, 27-28 augusti

Medarrangörer Projektfinansiärer



I centrum för seminarier & event

Storuman
Kommun med ca 6 000 invånare

Västerbotten
Näst största länet i landet med en åttondel av Sveriges yta, 
ca 270 000 invånare

Lappland
Sveriges största landskap med en fjärdedel av landets yta

Sverige
Ett land i Norden med ca 10 miljoner invånare

Projektpartners

Varmt välkommen till Storuman!

Nu bjuder vi, Region Västerbotten och Storumans kommun tillsammans med SVA & Hemvärnet, in till 
två dagars event i Storuman för att presentera goda exempel och testmöjligheter.

Bakgrund

Vi har under juni och juli bjudit in till tre digitala seminarier för att 
presentera och diskutera hur nya lösningar på samhällets 
utmaningar kan födas, utvecklas och testas i glesbygden. 

Vi vill visa på en lång rad spännande lösningar, som tagits fram av 
små och stora företag, och som testas i framför allt Västerbotten 
och Närsjukvården i Södra Lappland, en region med decenniers 
erfarenheter av nya tekniska lösningar anpassade till glesbygdens 
förutsättningar.

Närsjukvården i Södra Lappland och kommunerna driver projekt 
för att uppnå god och nära vård i en glest befolkad region. Några 
av projekten kommer presenteras i Storuman i augusti.

• Testbädd för flyg och vård
• Morgondagens brevduvor – för god och nära vård först på 

landsbygden
• Smart landsbygd
• God och Nära vård



FREDAG 27 AUGUSTI KL 09:30 - 16:30
STORUMANS FLYGPLATS – VÅRDEN KAN KOMMA

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER FÖR VÅRD och CIVIL BEREDSKAP I GLESBYGD

skapar DELAKTIGHET – ger ökad KUNSKAP – bättre TILLGÄNGLIGHET

Räddare i nöden
• Lokal räddningstjänst
• Ambulans
• Ambulanshelikopter

Vård & omsorg på väg
• Smart landsbygd – Ett Drive Sweden projekt med landsbygdens behov i centrum
• Persontrafik - Självkörande bussar en möjlighet på landsbygden?
• Transportlogik för gods & personer – Dela på ansvar och kostnad för den sista 

milen.

Drönare i samhällets tjänst
• Blodtransporter, Aviant
• Medicintransporter, Katla Aero
• Drönarsystem för materialhantering inom jord-och skogsbruk, Nordluft

Ett möte med framtidens vård och framtidens transporter

Under dagen vill vi visa upp innovativa tekniska lösningar och produkter inom vård 
och transport. Presentationer och demonstrationer och samtal.

Projekt och samarbeten med organisationer, företag och projekt har gett många nya 
kunskaper och kontakter om nya sätt att utveckla och bedriva vård. På Storumans 
flygplats kommer representanter finnas på plats för att visa dagens och nya tekniska 
lösningar och produkter.

Goda exempel för vården
• Samhällsrum – vårdtjänster som gett status och närhet mellan invånare och 

vården. När vården kunde ges på hemmaplan växte stoltheten och gav status till 
både bygden och personalen.

• Rehabilitering på distans –VR-glasögon som verktyg inom fysioterapi, Curest.
• VR-glasögon – för hemtjänsten och omsorgen i kommunerna där brukarna kan få 

upplevelser som skapar minnen och dialog, Virotea.
• Lösningar för digitaliserad vård och omsorg. Cuviva och Nordic Health Innovation, 

NHI.
• RehAtt smarta glasögon - digitalt stöd för optimering av stroke- och 

hjärnskadevården.
• Med flera



LÖRDAG 28 AUGUSTI KL 09:30 - 16:30
STORUMANS CENTRUM – SMARTBYGD

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER STÄRKER CIVIL BEREDSKAP = SMARTBYGD

Som skapar DELAKTIGHET – ger ökad KUNSKAP – bättre TILLGÄNGLIGHET

Region Västerbotten och Storumans kommun tillsammans med Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Hemvärnet bjuder in till aktiviteter i hela 
Storumans centrum.

Du inbjuds att besöka en rad stationer efter Hälsans stig. Denna dag vill visa på vikten 
av beredskap i samhället så förutom vård och transporter så kommer SVA, 
Hemvärnet och flera andra stora aktörer att visa på vikten av civil beredskap.

Upptäck något nytt på stationerna längs Hälsans stig i Storuman:

Räddningstjänsten - Demonstrationer av riddarna i nöden!

Folkets Hus - Föredrag & presentationer: 
VR-teknik i vårdens tjänst, Teknik i äldreomsorgen, Digitala tjänster, orkar vi mer?

Storumans Folkhögskola - SVA, Folkhögskolan & Hemvärnet.
Civilförsvar, krisberedskap och livmedelsberedskap, Prepping, demo av militärens 
CBRN-utrustning (upptäckt av smittor och andra farliga ämnen), visning av mobil 
PCR-apparat för att upptäcka smitta + visning av drönare

Storumans sjukstuga - Närsjukvården Södra Lappland
Öppet Hus. När det är viktigt att vården är nära. 5G installerat i Storuman!

Luspengymnasiet - Ungdomsmottagningen
”Dejting för vård” – boka digitala besök, demonstration av app & videosamtal

Kommunhuset – information kommer

Glesbygdsmedicinskt Centrum - Vård och omsorg på distans. Nordiska exempel. 

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Hemvärnet är med i Storuman!

SVA tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket har fått i uppdrag att 
undersöka hur den svenska livsmedelsberedskapen kan förbättras. Sverige är idag 
beroende av just-in-time leveranser av många varor från utlandet. Vid en plötslig 
avspärrning skulle det snabbt uppstå en brist av livsmedel i butikerna. Hur kan 
Sveriges befolkning ha tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller 
höjd beredskap?

Hur kan vi ställa om så vi får en mer robust produktion av våra livsmedel? Men också 
hur kan hushållen ta ett eget ansvar under en kortare period?

SVA har en viktig del i arbetet med det nationella smittskyddet, som i sig är en del av 
beredskapsarbetet. För att lösa dessa uppgifter driver SVA flera projekt ihop med 
Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna, och Hemvärnet. 
Nu vill myndigheten visa hur vi jobbar ihop och vi börjar i Norrland.

Ann Lindberg, Generaldirektör för SVA, kommer att närvara
vid eventen, tillsammans med andra representanter från
samverkande myndigheter.

SVA kommer också att få speciell hjälp av Heidi Andersson, 
armbryterskan från Ensamheten, det lokala hemvärnet samt 
Storumans Folkhögskola. 



INFORMATION & ANMÄLAN FÖR BÅDA DAGARNA – LÄNKAR, SE NEDAN:

Fredag 27 augusti 
Kl. 09.30-16.30 Storumans flygplats
Vården kan komma - program kring god och nära vård på distans. Framtidens vård och 
framtidens transporter i Smartbygd med presentationer och demonstrationer på plats. 

Kl. 19.30 Mingel & mat, Hotell Toppen 
(320 kr + moms/pers, begränsat antal platser, förbokning)

ANMÄLAN:
https://events.magnetevents.com/Event/varden-kan-komma---smartbygd-42648/

Lördag 28 augusti 
Kl. 09.30-16.30 Smartbygd - Storuman centrum 
Vården kan komma, Region Västerbotten tillsammans med Storumans kommun, SVA 
– Statens Veterinärmedicinska Anstalt & Hemvärnet om civil krisberedskap. Goda 
exempel visas längs Hälsans stig. 

ANMÄLAN:
https://events.magnetevents.com/Event/varden-kan-komma---smartbygd-43122/

EVENTANSVARIG Vården kan komma - Smartbygd
Penilla Gunther
Penilla Gunther har en bakgrund som mötes- och utbildningsplanerare och har bland annat arbetat för bransch-
organisationen MPI – Meeting Professionals International med ett internationellt projekt för utveckling av en 
certifiering för yrket; Certified Meeting Manager. Hon har också arbetat med projekt- och verksamhetsledning inom 
företagsrådgivning och organisationsutveckling.

Efter åtta år som riksdagsledamot med platser i bland annat Närings-, Social och Arbetsmarknadsutskotten 
samt presidiet i Nordiska Rådet, har Penilla en god kunskap och erfarenhet från ett flertal områden som till-
sammans ger en grund för engagemanget för hälso- och sjukvårdsfrågor samt för innovationer och företag-
ande inom nya tekniska lösningar. Bland annat tar det sig uttryck i initiativet FOKUS Patient® som Penilla
driver tillsammans med ett antal olika aktörer inom vård och life science och i Vården kan komma – Smartbygd. 

Praktiska frågor om programmet – utställningsplatser - maila till penilla.gunther@penilla.se eller ring 
på 0708-736344

PROJEKTLEDARE utvecklingsprojekt Södra Lappland, Region Västerbotten 
Pia Kristiansson

Pia Kristiansson driver och koordinerar flera innovations- och utvecklingsprojekt  
för Närsjukvården Södra Lappland, Region Västerbotten. Hon har lång erfarenhet 
av regional utveckling inom regionen och från affärsutveckling från flera år på ALMI 
och som egen företagare.

Storumans flygplats 27 augusti 2021

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER FÖR VÅRD I GLESBYGD

skapar DELAKTIGHET – ger ökad KUNSKAP – bättre TILLGÄNGLIGHET

https://events.magnetevents.com/Event/varden-kan-komma---smartbygd-42648/
https://events.magnetevents.com/Event/varden-kan-komma---smartbygd-43122/
mailto:penilla.gunther@penilla.se


INFORMATION & ANMÄLAN TILL
EVENT 27-28 AUGUSTI

I SMARTBYGD - STORUMAN

Resa till Storuman

Buss
Från andra orter i länet så når du Storuman med buss eller bil.
Länstrafiken www.tabussen.nu/lanstrafiken

Tåg
Tåg går till Umeå och därifrån tar du buss eller bil vidare till Storuman.
SJ: www.sj.se

Flyg
Du kan flyga med SAS till Umeå och fortsätta med buss eller bil till Storuman.
Det går också vissa flyg till Hemavan, Vilhelmina och Lycksele. Då kommer du 
närmare Storuman men har färre avgångar att välja på.
SAS: www.sas.se
Amapola: www.amapola.nu

Hyrbil från Umeå kan också vara ett alternativ. Samåk då gärna!

Nattlogi i Storuman

Hotell Toppen med olika alternativ på rum och standard:
• Hotellet med enkelrum eller dubbelrum med dusch/WC
• Hostel Skogsgläntan med enkel/tvåbäddsrum m dusch/WC i korridor.
• Uman Center Vandrarhem, enkelrum eller tvåbäddsrum m dusch/WC alternativt 

enkelrum eller tvåbäddsrum m dusch/WC i korridor.
Kontakta TOPPEN på +46-(0)951-777 00 eller e-mail info@hotelltoppen.se

Hotell Luspen
• Nyrenoverat mindre hotell med olika rumsalternativ.
Kontakta Luspen på +46-(0)951-333 80

Storumans bad och camping med olika alternativ på logi:
• 2-6-bäddsstugor
• husvagns/husbilsplatser
Kontakta campingen på +46-(0)70-553 53 96 eller +46(0)76-141 84 73 eller via e-mail 
storumanscamping@storuman.se

Ange kod SMARTBYGD när ni ringer eller mailar för att ta del av reserverade platser 
på ovanstående boenden.

UTSTÄLLARPLATSER

Möjlighet för presentation av produkter & tjänster under fredag-lördag på plats. Programmet är upplagt i stationer, efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för möten. 

Utställarplats: (tält på fredag, valbart på lördag) 3 000 kr för en dag, 5 000 kr för två dagar (+ moms). Större plats kan erhållas efter förfrågan och tillägg.
Ange särskilda önskemål vid anmälan om tillgång till el, stolar/bord, tält etc.. För frågor angående utställarplatser, maila Penilla Gunther penilla.gunther@penilla.se
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