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Summering: Workshop eHealth@LU 19/4-18

Den 19 april hade vi vår 5e workshop och den här gången var 

vi tillbaka i Stora hörsalen på IKDC. Vår inbjudna föredragshål-

lare professor Kalle Åström från institutionen för matematik 

på LTH berättade om hur maskininlärning och AI utvecklats 

över tiden och hur de kan appliceras på vårdområdet. En sak 

som jag tyckte var mycket intressant var has berättelse om att 

utvecklingen gick trögt i början men sedan plötsligt lossnade 

och hur man sedan gjorde stora framsteg inom området. Det 

jag tycker är mest lärorikt från Kalles berättelse är att han tror 

att en del av framgången beror på att de som forskar inom 

området har varit öppna mot varandra och delat med sig av 

sina resultat så att ny forskning hela tiden har kunnat bygga 

på och addera till den befintliga kunskapen. Något att lära sig 

av även inom e-hälsa tror jag.  Vi hade en bra diskussion efter 

Kalles presentation och det märks att Maskininlärning och AI 

är ett ”hett” område som många har stora förväntningar på 

inom vården.

Efter detta delade vi upp oss i tre grupper: en som fortsatte 

diskutera maskininlärning, AI och e-hälsa, en som diskuterade 

digitalisering inom kommunal vård och en som diskuterade 

forskning om virtuella vårdbesök. Paul har förtjänstfullt skrivit 

några raders summering om det som diskuterades i kom-

munal vård gruppen: 

”Vid det kommunala bordet inledes diskussionen med att 

vi alla ”bombarderade” Titti med frågor om samtycke ur ett 

allmänt perspektiv men också om det behövs en särskilt sam-

tycke i samband med att insatser utförs genom digital teknik.  

Vi var nog ganska överens om att lagstiftningen sett likadan 

ut i många år men att vi som arbetar inom den kommunala 

sektorn själv byggt försvårande interna regelverk och att det 

är vi som bär skuld till de utmaningar med samtycke och 

sekretess vi många gånger upplever. 

 

Efter att tag delas diskussionen i två olika (tror jag) och den 

diskussion som uppstod där jag deltog kretsade mycket kring 

erfarenhetsutbyte av e-hälsoteknik t ex digitala nycklar, Gi-

raff, Tovertafel men också kring brukare/fastighetsägare som 

tackar nej till val av insatsmetod och hur detta kan hanteras. 

Det blev mycket intressanta diskussioner som många gånger 

tangerade tillits-diskussionen vi hade under Kalles dragning. 

Sammanfattningsvis var det en mycket bra dag som vidgat 

mina vyer och där jag fått tillfälle att ventilera och prova mina 

tankar i ett forum där många kloka människor samlats.” (Paul 

Davidsson, Hörby)

Jag fick följande summering från dem som fortsatte diskutera 

om maskininlärning och AI via Preben Larsen: Kontentan av 

det resonemang som halva bordet förde på senaste mötet 

är följande: 

Rubriken på diskussionen är: Open databases and AI 

“Agenda:

- How to create open databases (medicine, others?)

Other partners to join our combined efforts? From LU/MU, 

other promoters inside Region Skåne, other companies?

Influencers - politicians, others. 

Meeting att Sensative 23 of may kl 15.00. Participators: Olof 

Jarlman - Johan Linden, Mobile Heights - Iijo George, SONY 

and Preben Larsen, Sensative.”

Här har vi mao en fortsättning på gång som vi förhoppnings-

vis får höra mer om.

I den tredje gruppen var vi några få som pratade om digitala 

vårdbesök tog bla upp den diskussion som hade varit i media 
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samma morgon, dvs att det inte finns forskning som visar 

på kvaliteten av diagnosställning samt de hälsoekonomiska 

effekterna. Vi konstaterade att det finns ett stort behov av 

forskning runt digitala vårdbesök och andra e-hälsopraktiker. 

En möjlighet är att addera forsknings- utvärderingsprojekt 

till utvecklings- och implementeringsprojekt samt att addera 

nya aspekter till befintliga forskningsprojekt genom att for-

mulera nya ”sidoprojekt”. Björn Ekman är intresserad av den 

hälsoekonomiska aspekten och kommer att ta kontakter an-

gående detta och Guggý kommer att diskutera genesamma 

forskningsintressen med Ashkan från Doctrin.

Som vanligt avrundade vi med en lunch och fortsatta diskus-

sioner. Nästa gång den 17 maj ska vi utvärdera vad vi har gjort 

hittills och diskutera hur vi går vidare till hösten. Vi hoppas 

att så många som möjligt kan och vill vara med och komma 

med idéer om hur vi kan utveckla vår samverkansplattform 

– kallelse kommer snart.

Tack till alla som var med den 19 april och inte minst till Hajni 

som så förtjänstfullt ser till att vi har fika och lunch samt att 

allt praktiskt flyter på så bra och Erik som fortsätter fylla på 

vårt fotoalbum.
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