
 
 

 
17 Januari 2019 

Lecture Room: Stora Hörsalen, IKDC (Sölvegtan 26, Lund)

 

12:00 - 13.00   Lunch (korridoren på Entréplan)

13.00 - 14:30   Seminarium med Göran Stiernstedt om 

      "E-hälsans framtida roll". 

       Göran leder utredningen "Styrning för en mer jämlik  
       vård"

    
14:30 - 15:45   Fika och fortsatta diskussion på temat

15:45 - 16:00   Vad har hänt sen senast och

 eHealth@LU Platform
WELCOME TO THE NINTH WORKSHOP 
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Summering: Workshop eHealth@LU 17/1-19

Denna gången hade vi ett celebert besök och föredrag om 

”E-hälsans framtida roll” av regeringens utredare Göran 

Stiernstedt. Göran blev i december 2017 utsedd till att leda 

utredningen ordning och reda i vården (som han döpte om till 

Styrning för en mer jämlik vård). Slutbetänkande ska lämnas 

30 juni i år. 

Tidigare utredning: 2013 utsågs Göran av regeringen till 

nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- 

och sjukvården. Utredningen ”Effektivare resursutnyttjande 

inom hälso- och sjukvården” (S 2013:14).  Betänkandet Ef-

fektiv vård blev klart i början på 2016 och med den tidigare 

utredningen och betänkandet Trygg och effektiv utskrivning 

från slutenvård som integrerad del av utredningen. I betän-

kandet finns en del om verksamhetsstöd där huvudmännen 

uppmanas att fatta gemensamma beslut om utveckling av 

verksamhetsstöden.

I den nuvarande utredningen ska Göran bland annat se över 

hur de digitala vårdtjänsterna ska fungera långsiktigt och 

bidra till principen vård efter behov.

Vi var därför mycket glada för att Göran ville komma och 

berätta om och diskutera e-hälsans framtida roll med oss i 

plattformen (se bifogad fil med presentationen). Det blev en 

intressant diskussion både under och efter Görans föredrag 

och han hälsar att han själv tyckte att det var ett givande 

möte för honom och att han fick med sig många bra inspel. 

Vi har bestämt att de nästa två workshoparna kommer att 

äga rum den 14 mars om IoT  (Internet of Things) i vården 

och den 9 maj om AI i vården (tillsammans med aiml@LU)

http://aiml.lu.se/events/?event=ehealth-aiml-ws-ai-ehalsa-sant.

http://aiml.lu.se/events/?event=ehealth-aiml-ws-ai-ehalsa-sant
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