


Vad har hänt sedan senast?

• Forskningsanslag:

– Från Pod till Patient – hur förändras arbetet när 

vården blir digital 2 år, 250000 kr från Afa (Guggý)

– E-hälsa: Utfall, kostnadseffektivitet och 

fördelningseffekter av digital primärvård ur ett svenskt 

systemperspektiv 3 år, 4230000 kr från Forte (Björn 

Ekman)

– Mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam: 

påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och 

hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd 

4400000 kr från Afa (Christofer Rydenfält)



Sedan senast forts

• Vi har en styrgrupp nu:

– Sven Ternov, Region Skåne 

– Ann-Sofie Mårtensson, Rise

– Cathrin Jung, Cross Solutions

– Preben Larsen, Sensative

– Boris Magnusson, LU LTH

– Monica Rat, Vårdförbundet

– Günter Alce, LU LTH



Sedan senast forts

• Vi har fått möjlighet att söka 200 000 extra finansiering 

från samverkansgruppen (de nya projekten får 700000 

per år) beslut fattas 26 november

• De kommer att användas till Günter Alce som kommer att 

hjälpa till med koordineringen from 1 januari 2019 på 10%

– Vi har en del information, kontakter och möten att 

hålla koll på och delta i mellan Workshoparna 

– Och vi vill intensifiera arbetet



Sedan senast

• Möte med samverkansgruppen om utvärdering – muntlig i 

mars 2019 skriftlig hösten 2020 => vi vill gärna ha info om 

möten och samarbeten 

• Vi har ett planerat möte med Högskolan i Halmstad 13 

december för att diskutera vidare om samarbete

• Möte med Kalle Åström i morgon (23 nov) om samarbete 

med aim@LU

• Diskussion om gemensamt event med Health Law

• Vi har flera olika diskussioner igång just nu – bla om 

juridiken runt vem som har rätt till data som samlas in via 

digitala verktyg/system/sensorer, om forskning om 

arbetsmiljö med Doctrin



Nästa WS

• Göran Stiernstedt regeringens utredare om ”Styrning för 

en mer jämlik vård” (från början ”Ordning och reda i 

vården”) kommer att hålla ett seminarium om: e-hälsans 

framtida roll i Sverige 

– Mellan 12-16 börjar med lunch. Seminariet kl 13 och 

diskussioner efteråt




