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Pressmeddelande
Mariehamn, 2 maj 2017

FoU-dag på Högskolan på Åland
….åtminstone en hel förmiddag i forskningens tecken blir det den 17 maj på Högskolan på Åland.
Högskolan har en anmärkningsvärd forsknings- och projektverksamhet som är en viktig del av
högskolans verksamhet.

Högskolan på Ålands FoU-verksamhet vilar på Landskapsregeringen Forskningspolitiska strategi men
framförallt är det ett samarbete med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn och i flera fall i
ett internationellt sammanhang. Högskolan är med och utvecklar samhället.Genom
FoU-verksamheten håller man sig uppdaterad och för studerande har projektverksamheten gett
givande ämnen för examensarbeten och projekten drar till sig studerande från andra högskolor och
universitet, framförallt skapas praktik- och arbetstillfällen.
Plats: Högskolan på Åland “norra” Neptunigatan 17
Tid: 17 maj 2017 kl. 9-11.30, paus ca. 9.45-10
9.00 FoU-verksamheten vid HÅ inledning av rektor Edvard Johansson
9.05-9.25 Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland projekt och forskning presenteras av
Erika Boman och Erika Borenius-Kankkonen
9.25-35 Business Lab Åland presenteras av Britt Biskop
9.35-9.45 Mervärde ur fiskrens presenteras av Bernt Bergman
9.45-10.00 kaffe och mingel
10.00-10.15 ASPire - en obemannad, vind- och soldriven mobil havsforskningsplattform presenteras
av Anna Friebe
10.15-10.30 OnBoard Med presenteras av Linda Eriksson och Ellinor Lindblom
10.30-10.40 Dataöverföring via radio med låg effektförbrukning - Kjell Dahl
10.40-10.50 Systemidentifiering, data och olinjära dynamiska system - Matias Waller
10.50-11.00 Optimering av framdrivning av fartyg med ställbar propeller - Göran Henriksson
11.00-11.10 Individualitetens betydelse i vården-om att se människan - Katarina Ulenius
11.10-11.20 Tjänsteutveckling - en teoretisk referensram för stugbyar - Samu Mäkelä

Rektor Edvard Johansson önskar alla välkomna till FoU-dagen!
För mera information om FoU-dagen kontakta
Lena Nyman-Wiklund, Internationell koordinator tel: 018 537 704 lena.nyman-wiklund@ha.ax

Fakta
För tillfället pågår sex projekt vid högskolan och ett tiotal personer är knutna till projekten, sju lärare forskar tack vare
tilldelade forskningstimmar från högskolan. Finansieringen till projekten kommer främst från EU:s regionala
utvecklingsfond ERUF och Interreg Central Baltic-programmet där Ålands landskapsregering står för den nationella
andelen. Projekten presenteras i korthet på www.ha.ax  Pågående forskning här
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