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Hej alla, 
Nedanstående är de intressen som skrevs av dem som fyllde i och lämnade in sina lappar 
under workshopen 9 februari. Det fattas namn på ett par av lapparna så hör gärna av er 
om ni känner igen någon av texterna utan namn. När man läser igenom intresseområdena 
så blir det tydligt att det finns en del matchningar som kan göras mellan olika partners 
Trevlig läsning… 
 
Paketera smarta lösningar från olika företag för att lösa strukturella problem inom hälso- och 
sjukvård (och börja samarbeta med regionen/landsting/kommuner i skarpt läge). (Cathrin 
Jung, Cross) 
 
Implementering av e-hälsa versus nya regelverk; forskning + företag + verklighet (praktik); 
sjukvårdspersonalen och e-hälsotekniken. (Kristina Tägil, Medicinska fakulteten, Appinmed) 
 
Digital work environment and digital communication with clients/patients/citizens etc. 
 
Dee Design evaluation 
 
Electronics for medical sensors; Cooperation, research; Apply for funding (Ali Zaher, LTH) 
 
User value, hands on interactions, prototyping, Ex-jobb  (Mathias Levin, Topp) 
 
Rekrytera/hyra personal, Frovitend + backend developer; Sensorer (tekniska diskussioner) 
vilka är bra? CE-märkta?  Data direkt till vår plattform (ej till leverantörs moln)? (Maria Juul, 
Cross) 
 
Stöd för samverkan mellan vårdgivare runt gemensamma patienter (Boris Magnusson, 
Datavetenskap, LTH, itACiH) 
 
Semantisk interoperabillitet; Snomed CT (Lena Englund, CGI) 
 
Fortsätta titta på AR-lösning för hemsjukvården och för rehab i hemmet; Vi har upphandlat 
”giraffen” hur kan den utvecklas? (Paul Davidsson, Hörby) 
 
VR/AR for Rehab/healthcare; IOT in e-health (Hector Caltenco, Certec, LTH) 
 
Blended Care – befintligt project. Bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor genom att dela 
vårddata mellan olika aktörer. Hemsjukvård, vårdcentral och sjukhus. I steg 2 ska vi testa 
olika digitala produkter hemma hos brukare för att öka självständighet och delaktighet i 
vården (Lena Zander, Lunds kommun) 
 
Samarbetspartners kring forskning på våra verktyg inom e-hälsa, helst inom primärvården; 
Mjukvaroutveckling – helst inom video och andra e-hälsoaspekter; Artificiell intelligens och 
beslutsstöd inom medicin; Prioritering och triage (Ashkan Labaf, Doctrin) 
 
Mjukvara; stora datamängder/AI; CE- märkning; Patientdata (säkerhet, regler) (Pär Sikö, 
Jayway) 
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Diskutera möjliga forskningsprojekt eller studentprojekt; Prata om hur omgivningssensorer 
ev kan användas i forskning eller praktik kring e-hälsa; Allmänt intresserad av människorna i 
e-hälsa – både patienter, personal och tekniker/leverantör (Jonas Borell, Institutionen för 
designvetenskaper, LTH) 
 
Empowerment of the patient; Samverkan region – hemtjänst; Läkemedel och äldre (Sven 
Ternov, Region Skåne) 
 
Vi kan bidra med: Matchmaking/networkning (help partners to find eachother); 
Communication – communicate partner search in our community; Facilitate in workshops 
(Molly Löfquist, Mobile Heights) 
 
 
 
 
 
 


