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Beviljade utbildningsprogram inom SI 
Public Sector Innovation Programme 2022 

Karolinska Institutet 

Managing innovation for sustainable health – Developing capacity in the 
public sector for successful multisectoral and innovative work to strengthen 
the 2030 Agenda and sustainable health in fragile settings 
Programmet utgår från Agenda 2030 med målet att deltagarna ska utveckla sin förmåga att kunna 
samarbeta framgångsrikt mellan sektorer och använda ett innovativt tillvägagångssätt för att stärka 
både förebyggande och botande hälsovård i samarbetsländerna. 

Programmet arrangeras av Karolinska Institutet i samarbete med Makerere University School of 
Public Health, Benadir University, University of Kinshasa School of Public Health och 
innovationsföretaget Tinkr. Samarbetsländer är Demokratiska republiken Kongo, Somalia och 
Uganda. 

MIDWIZE Capacity building program for public health officials in maternal 
and child health 
Programmet bygger på ett innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att stärka professionell 
kompetens och förtroende bland ledande aktörer inom området mödra- och barnhälsa i länder i 
Östafrika. Programmet adresserar hur hållbar hälsa uppnås, uppmuntrar tvärvetenskapligt 
multiprofessionellt teamwork och använder evidensbaserad praxis. 

Programmet arrangeras av Karolinska Institutet i samarbete med Makerere University. 
Samarbetsländer är Etiopien, Kenya, Malawi och Uganda. 

Visiting address: 
Swedish Institute 
Virkesvägen 2 
120 30 Stockholm 
Sweden 

Mailing address 
Swedish Institute 
Box 9 
121 21 Johanneshov 
Sweden 

Contact details 
P +46 (0)8 453 78 00 
si@si.se  
www.si.se  
www.sweden.se  
 

The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes interest and  
trust in Sweden around the world. SI seeks to establish cooperation and  
lasting relations with other countries through strategic communication and 
exchange in the fields of culture, education, science and business.  
SI works closely with Swedish embassies and consulates. 
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Swedish Institute, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sweden

Lund universitet 

Co-design for Sustainable, Resilient and Inclusive Public Spaces and 
Services
Programmet syftar till att förbättra tjänster genom samdesign för mer inkluderande, 
motståndskraftiga och hållbara städer, med fokus på offentliga utrymmen och tjänster, både fysiska 
och digitala. Målet är att öka kommunernas kapacitet att samdesigna inkluderande offentliga rum 
och tjänster för att utveckla hållbara och motståndskraftiga städer, med särskilt fokus på utsatta 
grupper.   

Programmet arrangeras av Lunds universitet i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet och 
Sveriges Kommuner och Landstingsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete. 
Samarbetsländer är Indonesien, Nordmakedonien och Turkiet. 

Human Rights and Gender Equality in Climate and Disaster Displacement 
Programmet syftar till att göra städer i Afrika mer inkluderande för klimatmigranter och mer 
motståndskraftiga för att kunna hantera människors risk att tvångsförflyttas. Målet med 
programmet är att stärka nyckelaktörers kapacitet att integrera principer om mänskliga rättigheter 
och jämställdhet för att kunna hantera risker om tvångsförflyttning till följd av katastrofer och 
klimatförändringar.   

Programmet arrangeras av Lunds universitet i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet. 
Samarbetsländer är Sierra Leone, Etiopien, Kenya och Uganda. 

Innovation in Governance for Urban Nature-based Solutions 
Programmet fokuserar på samhällsstyrning och innovativt ledarskap inom området “Nature-based 
Solutions” (NBS) med syfte att förbättra urbana miljöer. I det här programmet utforskar deltagarna 
hur deras administration samt personal kan förändras och förnyas genom att titta på innovation 
inom NBS för att möta framtida utmaningar.   

Programmet arrangeras av Lunds universitet. Samarbetsländer är Armenien, Azerbajdzjan, 
Georgien, Moldavien och Ukraina.  

Strengthening multisectoral organizational capacity of sexual and gender-
based violence in Uganda, Ethiopia, and South Sudan through collaborative 
public sector innovation (SMOC) 
Programmet syftar till att öka kapaciteten att förebygga och adressera sexuellt och könsbaserat våld 
(SGBV) genom en designledd och rättighetsbaserad process. Utbildningen ger deltagarna kunskap, 
färdigheter och verktyg för att kunna utveckla och utvärdera en process för policyutformning, samt 
nationella och transnationella nätverk som möjliggör ett gemensamt arbete mot långsiktig hållbar 
förändring.   

Programmet arrangeras av Lunds universitet och Global Academy of SRHR tillsammans med 
partners i deltagarländerna. Samarbetsländer är Uganda, Kenya, Etiopien och Sydsudan.  
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Stockholms universitet 

Catalysing Change: transformation through public sector innovation  
Programmet syftar till att stärka kapaciteten hos aktörer inom offentlig sektor och civilsamhället i 
länder i södra Afrikas utvecklingsorganisation (SADC). Fokus ligger på att förstå och engagera sig 
i komplexa social-ekologiska system, för att förnya och bättre kunna adressera komplexa 
sammanlänkande problem. 

Programmet arrangeras av Stockholms universitet i samarbete med Stockholm Resilience Center. 
Samarbetsländer är länder inom SADC: Angola, Botswana, Komorerna, Demokratiska republiken 
Kongo, Swaziland, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, 
Seychellerna, Sydafrika, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.  
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