
 
 

 eHealth@LU Platform
WELCOME TO THE FIRST WORKSHOP OF THE YEAR 

9th February, 2018 

Stora Hörsalen, IKDC (Sölvegtan 26, Lund) 

08:30 - 09:00   Coffee and mingle

09:00 - 12:00   Program

                        - Brief summary of the platform activities upto now

                        - Group work: Concretization of existing 

                          ideas and formulation of new ones

                        - Summary

12:00 - 13:00   Lunch   
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Summering: Workshop eHealth@LU 9/2-18

Nu har vi haft vår tredje workshop – den första av fyra under 

2018. Den här gången var syftet att formulera idéer om kon-

kreta samarbeten. Samtidigt har det tillkommit flera nya sam-

verkanspartners och dessa kom för att mingla och lära känna 

de andra medlemmarna i plattformen. Så lite parallella syften 

och aktiviteter blev det under fredagsförmiddagen. Den här 

workshopen var som alla de tre första av årets workshop-

par en halvdagsaktivitet som avrundades med en gemensam 

lunch. Eftersom vi hade två deltagare som huvudsakligen är 

engelskspråkiga hölls introduktionen på engelska. Den här 

gången var det en kort introduktion där Guggý bland annat 

presenterade nya partners och diskuterade behovet av ett 

gemensamt ”chattforum”. Ett par av förslagen var Yammer 

och Facebook. Sedan berättade Guggý om hur workshopen 

skulle gå till. 

30 personer var anmälda till workshopen men den här gång-

en var det ett rätt stort bortfall och vi var drygt ett 20-tal 

som genomförde workshopen (säg gärna till när ni inte kan 

komma så vi kan avbeställa lunchen). För att komma igång 

med diskussionerna och arbetet i grupperna fick alla ett pap-

per som de fick skriva ner sina intressen på. När det var klart 

och lapparna var grupperade på tavlan hade de allra flesta 

redan satt sig i olika grupper och börjat prata med varandra. 
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Lapparna användes därför först och främst genom att Guggý 

tipsade olika personer om andra som hade samma intressen 

och att olika personer gick fram till tavlan för att kolla om de 

hade missat någon med gemensamma intressen. 

De intresseområden som togs upp skickas i ett separat doku-

ment som inte kommer att ligga ute på hemsidan. Läs gärna 

igenom listan för att se om det är någon ni skulle vilja komma 

i kontakt med.

Hur långt kom vi under workshopen då? Som sagt – det 

pågick lite parallella processer på olika nivåer men ett par 

grupper börjar formulera sig mer konkret och planerar möten 

utanför workshopparna. (Kom ihåg att Guggý och Hajni kan 

boka lokaler till grupper som vill träffas mellan workshop-

parna.) Några sätt att formulera gemensamma projekt är: Pro-

blem som kommuner och regionen vill ha hjälp att lösa (riktat 

först och främst till företagen); matchning av forskningsintres-

sen och implementeringsprojekt; att skapa kringprojekt till 

redan befintliga större projekt och att samla olika aktörer runt 

nya idéer och/eller utlysningar (se listan över några möjliga 

utlysningar på hemsidan). 

Som vanligt var det många intressanta diskussioner som på-

gick – både nya och fördjupade mellan partners som redan 

påbörjat diskussioner sedan tidigare. En del grupper har också 

redan träffats mellan de olika workshopparna och har kommit 

en bit i sina formuleringar. 

Ett ämne som dök upp (igen) var hur företagen kan få möjlig-

het att testa sina produkter och tjänster i samarbete med 

kommunerna och/eller regionen samt om upphandling av 

digitala tjänster. Vi kommer därför att planera in ett föredrag 

och en diskussion om upphandling som inledning till vår nästa 

workshop den 15 mars. Inbjudan kommer att skickas ut den 

26 februari – reservera dagen så länge.

Till sist – vi har fått nya medlemmar/partners i plattformen:

• Doctrin – Ashkan Labaf

• CGI – Lena Englund and Maryam Khavari

• eFrid – Johan Enebrand

• Zenith Design – Marie Loft

• SUS Pelle Johnsson

• Humlabb, LU – Diederick C Niehorster and Marcus Ny-

ström

• Björn Ekman – health economy, Medical faculty, LU

• Margrét Leosdottir – cardiologist, researcher SUS

• Ali Zaher – LTH 

• Kara from Iceland! Hilmar Rafn Emilsson

VÄLKOMNA!

Eftersom vi nu fått in två isländska partners – Margrét från 

kardiologen på SUS och företaget Kara från Island återtar 

jag (Guggý) nu den Isländska stavningen av mitt (smek)namn 

med accent över y:t.

Tack alla som deltog i workshopen – vi ser fram emot att 

träffa er och alla andra igen den 15 mars. 
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