Nordic NaBS Nyhetsbrev 1/2019
Det nya samnordiska projektet New Nordic Nature Based Service Models (Nordic NaBS)
genomförs i samverkan mellan parter i Finland, Sverige och Norge. Målet är att utveckla
gemensamma servicemodeller för naturbaserade små- och medelstora företag samt
aktörer inom offentlig sektor och inom ideell verksamhet.
Gemensam utveckling av naturbaserade tjänster genom projektet
Nordic NaBS- projektet (New Nordic Nature Based Service Models) lanserades i januari 2019.
Målet är att utveckla gemensamma naturbaserade tjänster inom olika branscher. Den
gemensamma utvecklingen sker i regionala och internationella verkstäder, piloteringar med
naturbaserade tjänster samt genom webinars och diskussionsgrupper på Facebook. Dessutom
blir rapporter om naturbaserade tjänster i Finland, Sverige och Norge tillgängliga för alla. Vi
erbjuder även projektdeltagarna möjlighet att presentera sina egna aktiviteter och tjänster, till
exempel i form av videor.
I projektet ingår Lapplands yrkeshögskola, Uleåborgs yrkeshögskola, Levón-institutet vid Vasa
universitet och Luleå tekniska universitet, samt intresserade aktörer inom social- och hälsovård,
utbildning, företag inom naturresurser och turism i Norra Finland och Sverige (kontaktpersoner
se nedan).
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Genomförda aktiviteter på våren 2019:
Workshop i Uleåborg 2.4.2019
Det första Nordic NaBS- arrangemanget i Norra Österbotten
genomfördes i Uleåborg, Finland den 2 april. Arrangemanget
genomfördes i samverkan med tre andra projekt som även de har fokus
på natur, välbefinnande och business. Cirka 50 deltagare medverkade på
plats, och över 30 deltagare följde presentationerna på nätet. Se
presentationer på YouTube: Klicka här.
Under diskussionerna vid workshopen togs olika teman fram:
•
•
•
•
•
•

vikten av nätverk och utveckling av nätverkskunskaper
vikten av support från andra företagare
kompetens i marknadsföring och gemensam marknadsföring
utbildning och information, hoppas på mer och genom många kanaler
affärsutveckling och finansiering
företagarnas samarbete, ansvarsfrågor, kontrakt och förtroende för varandra.

Många teman motsvarar idé och mål i Nordic NaBS –projektet. Under workshopen fick vi också
mycket feedback på att workshops och diskussioner inspirerar och ger mer tilltro till det egna
arbetet. Det lönar sig att delta!
Workshop i Rovaniemi 15.4.2019
Den första workshopen i Lappland genomfördes den 15 april i Rovaniemi, Finland. Totalt deltog
19 aktörer från sociala- och pedagogiska verksamheter samt natur- och turismföretag. Under
workshopen lyftes olika frågor, bland annat vilka önskemål deltagarna har på den kommande
workshopen i Norge, vilka tjänster som erbjuds för pilotering och vilka behov det finns för
utveckling av det egna företaget eller organisationen. Länk till verkstadsresultat.

Nordic NaBS- projektets presentation i Rovaniemi

Diskussion i små grupper

Projektträff i Karleby, Mellersta Österbotten 2.5.2019
Ett projektseminarium anordnades i mellersta Österbotten, Finland, den 2 maj. Det genomfördes
på universitetscentrum i Karleby i samarbete med Vasa universitet, Centria, Kpedu, Kosek och
Soite, samt flera regionala projekt inom Green Care och naturturism.
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Över 30 företagare, aktörer inom social- och hälsovården
samt utvecklare och även andra intresserade deltog.
Nordic NaBS- projektets presentation handlade om
projektets bakgrund, målsättningar och arbetsplan med
kommande studiebesök, samt tidpunkter för sommarens
service design workshop. I den regionala social- och
hälsovårdsorganisationen Soites presentation fick
deltagarna höra om erfarenheter av Green Care- tjänster,
som har varit så positiva att aktörerna vill fortsätta och
utvidga verksamheten vidare.
Invitationen till seminariet i Karleby

Deltagare i seminariet i Karleby

Social- och hälsovårdsmässa i Uleåborg 23–24.5.2019
Nordic NaBS- projektet deltog i social- och
hälsovårdsmässan i Uleåborg med bland
andra Green Care- aktörer. Intresset var stort
för
naturbaserade
aktiviteter.
https://www.tervesos.fi/

Nordic NaBS- projekt på
hälsovårdsmässan i Uleåborg.

social-

och
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Kommande aktiviteter:
Workshop i Luleå 18.6.2019
Det första arrangemanget i Luleå, Sverige, blir den 18 juni. Vi
presenterar Nordic NaBS- projektet, dess bakgrund, mål och arbetssamt tidsplan. Deltagarna får även information om kommande
studiebesök samt tidpunkter för inplanerade service design workshops.
Små och medelstora företag inom naturresurs- och turistverksamhet är
inbjudna, liksom aktörer från offentlig verksamhet. Tanken är att
parterna ska ha möjlighet att mingla och knyta kontakter, samt genom
diskussioner i grupper kunna ge sina synpunkter om behov relaterat till
utveckling och samverkan.
Service design workshops
Den första service design workshopen kommer att anordnas i juni. Då får deltagarna lära sig
grunderna i tjänstedesign och hur den kan nyttjas i affärsutveckling och kundsamarbete. Vi börjar
också gemensamt bygga tjänstemodeller och arbeta med modeller för samarbete mellan företag
och sociala-, hälsovårds- och pedagogiska aktörer. Alla är välkomna att delta i workshopen.
Workshopens innehåll kommer att ha fokus på tjänstedesignteori. Deltagarna ges möjlighet att
diskutera, genomföra och experimentera – vilket innebär att det inte blir några längre
föreläsningar vid de här tillfällena. Deltagarna får sedan materialet för att kunna ta del av det även
efteråt. Till hösten fördjupas kunskaperna i tjänstedesign via ett webbseminarium. Metoder inom
tjänstedesign ska tillämpas senare i Nordic NaBS projektet, då vi utvecklar och gör experiment
med olika tjänstemodeller.
Service design workshops i Finland i Juni:
Karleby 4.6.2019 kl 12–16 läs mer här.
Rovaniemi 6.6.2019 kl 12–16 läs mer här.
Muhos 11.6.2019 kl 12–16 läs mer här
Kuusamo i augusti

Tidtabeller för service design workshops i Sverige fastställs senare.
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Webinarier i Augusti
20.8 kl 14-16 (finsk tid): Green Care –principer och förutsättningar (Sanna Vinblad och Leena
Välimaa)
28.8 kl 14-16 (finsk tid): Lantgårdsassisterad verksamhet (Martta Ylilauri)
30.8 kl 14-16 (finsk tid): Naturens påverkan på välbefinnandet (Päivi Juuso och Åsa Engström)
Green Care- dagarna 12-13.9.2019 i Karleby
Nordic NaBS- projekt deltar i anordnandet av de nationella Green Care- dagarna i Karleby, Finland
den 12-13.9.2019. Här ges tillfälle för aktörer inom Green Care- branschen, men även andra
intresserade att nätverka i samband med föreläsningar och studiebesök, där man får bekanta sig
med regionens företag. Årets huvudteman är skogar och vattenområden, rehabiliterande
fiske samt tillgänglighet.
Mer information (på finska) samt anmälan: http://www.gcfinland.fi/yhdistys/green-care-paivat/kokkola-2019/

Nordic NaBS -nätverksträff 11.9.2019 i Karleby
Som Green Care ”prekonferens” ordnas en nätverksträff för alla som är intresserade av nordiskt
projektsamarbete på onsdagen den 11.9.2019 kl 16-18 i Villa Elba, Karleby. Programmet
innehåller nätverkande mellan olika regioner och länder i samband med en middagsbuffé.
Ytterligare information om program samt anmälan kommer senare.
Studieresa till Norge 7.-10.10.2019
Nordiska NaBS- projektet arrangerar en resa till Mo i Rana, Norge, den 7-10 oktober. Vi bjuder in
Green Care-, Grön arena- och andra naturföretagare, samt aktörer inom social-, hälsovårds- och
utbildningsverksamheten från Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Lappland samt
Norrbotten och Västerbotten i Sverige.
Resan
innehåller
internationellt
nätverkande, utbyte av erfarenheter,
arbete med verktyg för att utveckla den
egna verksamheten samt studiebesök på
Inn på Tunet gårdar. Projektet bekostar
resan och program, men boende och mat
är på egen bekostnad. Länk till
ytterligare information
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Annat samarbete på internationell nivå
Som en del av projektets förstudie har man besökt en vårdfarm i Holland. Detta goda exempel
kommer att presenteras och diskuteras i projektets webinarier och publikationer.

Vårdfarm i Holland

Mer om projektet via media:
Artikel i Lumen online magazine
Jääskeläinen A., Vinblad S., Välimaa L., (2019). Nordiskt samarbete för att stödja Green Caretjänster. Lappland yrkeshögskola. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904235726
Vasa universitetets release 27.2.2019
Vasa universitet är med att utveckla affärsverksamhet som baserar sig på nordiska naturens
hälsofrämjande effekter. https://www.univaasa.fi/fi/news/nabs_hanke/
Djur, natur, hälsa konferens i Stockholm
Under april deltog vi i en Djur-, natur- och hälsakonferens i Stockholm. Konferensen anordnades
av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och föreläsningarna från konferensen kan ni ta del av via
länken: https://urplay.se/serie/212264-ur-samtiden-djur-natur-och-halsa2019?fbclid=IwAR0Pyn94y-TVeXgmSvQs8AwW2bGLdFBtSDri-jziie5PDBYWwhGje_RGBhA
Projektets anställda är:
Projektchef Leena Välimaa leena.valimaa@lapinamk.fi
Sanna Vinblad sanna.vinblad@lapinamk.fi
Arja Jääskeläinen arja.jaaskelainen@lapinamk.fi
Satu Välijärvi satu.valijarvi@oamk.fi
Martta Ylilauri martta.ylilauri@univaasa.fi
Olli Voutilainen olli.voutilainen@univaasa.fi
Merja Pakkanen merja.pakkanen@univaasa.fi
Päivi Juuso paivi.juuso@ltu.se
Åsa Engström asa.engstrom@ltu.se
Jeaneth Johansson jeaneth.johansson@ltu.se
Facebook-grupp
Du kan följa projektets aktiviteter och evenemang och
delta i diskussioner i Facebook-gruppen
New Nordic Nature Based Service Models.
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Nästa nyhetsbrev kommer hösten 2019. Vill du inte längre ta emot nyhetsbrevet? Skriv ett mejl till
karin.sjoberg@ltu.se
Registrerade kontaktuppgifter kommer att sparas inom Luleå tekniska universitet (LTU).
Uppgifterna används enbart för att skicka ut detta nyhetsbrev. Här kan du läsa mer om hur Luleå
tekniska universitet hanterar personuppgifter.
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