
 
 

 eHealth@LU Platform
WELCOME TO THE SECOND WORKSHOP IN 2018 

15  Mars 2018 

Föreläsningssal 304, IKDC (Sölvegtan 26, Lund) 

08:30 - 09:00       Kaffe och mingel

09:00 - ca10:15    Seminarium (vill be in Swedish): 

          Upphandling av Innovationer - Möjligheter och hinder

          Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi, LTH

          Louise Strand, inköpsdirektor avd. för koncerninköp Region Skåne, 

          berättar och diskuterar

10:15 - 12:00    Gruppdiskussioner (Group discussions, in Swedish or English     

    whichever you prefer)

12:00 - 13:00    Lunch  
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Summering: Workshop eHealth@LU 15/3-18

Som en del av workshopen den 15 mars hade vi för första 

gången ett seminarium med två presentatörer. Professor Lars 

Bengtsson, LTH och Louise Strand inköpsdirektör vid avd. för 

koncerninköp Region Skåne höll var sin presentation och hade 

en diskussion med deltagarna om upphandling av innovatio-

ner. Lars berättade om och diskuterade definitioner av vad 

innovationer är samt om erfarenheter av upphandlingsproces-

ser av internet of things (IoT) teknik.

Louise i sin tur berättade om och diskuterade hur regio-

nens upphandlingsprocesser kan se ut vid upphandling av 

innovationer. Båda presentationerna var både intressanta och 

lärorika och väckte en hel del diskussioner i gruppen. Anled-

ningen till att vi bjöd in de båda för att informera oss om 

upphandling av innovationer var att detta tema ofta dykt upp 

i plattformens workshoppar och att det är ett viktigt område 

för alla och inte minst de företag som vi har i plattformen. 

Efter presentationerna var det tänkt att deltagarna skulle 

sätta sig gruppvis i något av de mötesrum vi bokat och gjort 

i ordning med blädderblock och pennor. Istället så uppstod 

det spontandiskussioner på plats (på plan 3 runt seminarie-

rum 304 där vi började dagen) och vi tänkte att det kanske 

var bättre att folk fick stå och gå och prata (vilket de flesta 

gjorde), det är åtminstone mer hälsosamt än att sitta ner hela 

tiden. Samtidigt så tappade vi koll på vad alla pratade om 

i sina smågrupper som folk minglade mellan. Förmodligen 

fanns bland annat fortsatta diskussioner om AI, hemsjukvår-

den och vårdcentraler med på agendan. 

Innan lunch samlades vi för en ”wrap up” och Guggý berät-

tade då bla att plattformen kommer att vara representerad 

under universitets flagga i Almedalen i sommar (den 4 juli 

kl 15-16) och att vi nu har fyra forskningsansökningar inne 

som på olika sätt bygger på och/eller innefattar samarbeten i 

plattformen. Lyckas vi få någon av dem igenom så kan vi vara 

glada.     Det finns dock fortfarande många teman kvar att 

gå vidare med och plats för fler forskare och externa partners 

att formulera idéer runt olika gemensamma projekt på både 

kort och lång sikt, vi har ju bara börjat...

När vi ses nästa gång, den 19 april kommer vi att få lyssna på 

Karl Åström, professor från LTH berätta om maskininlärning, 

AI och e-hälsa. Vi hoppas att vi ser er igen då!

Stort tack för er med- och samverkan så långt!
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