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Summering: Workshop eHealth@LU 22/11-18

Vi började dagen med en summering av vad som hänt sedan 

senast (se bifogad pp) och därefter blev de ten allmän diskus-

sion om bla annat det nya digitala system inklusive journal-

systemet som ska implementeras i Region Skåne. Jag har inte 

riktigt koll på hela diskussionen men vet att vi bla pratade om 

huruvida det behövs utbildning i hur man arbetar digitalt och 

vad digitala ”stödsystem” kan användas till i ”vårdutbildning-

arna” (läkare sjuksköterskor och vårdbiträden) samt om och 

i så fall hur vårdorganisationer förbereds för att gå över till 

mera digitalt arbetssätt. En annan diskussion handlade om 

varför det tar sådan tid att få igång stödjande system i vården. 

De behövs eftersom många delar av verksamheterna går på 

knäna. I samband med detta diskuterades också skillnaden 

mellan sådana system som verkligen är stödjande och vilka 

som egentligen kräver mer arbete och hur viktigt det är att 

system vid utveckling testas i praktiken och involverar använ-

darna. Detta ledde även in på en diskussion om behovet av 

en testbädd eller testmiljö där olika system kan prototypas 

och testas. 

Vi förberedde också olika gemensamma frågor till Pelle 

Johnsson som kam för att berätta om förberedelserna för 

implementeringen av SDV systemet i Region Skåne (se pdf 

på presentation). 

Günter Alce kom och presenterade sig själv. Günter dispu-

terade i september på en avhandling om IoT/VR som heter 

”In your face” och har ett förflutet på Sony. Han kommer att 

gå in och stödja mig i koordinatorsrollen. Vi komplimenterar 

varandra väl eftersom Günter är teknolog och dataingenjör. 

Vi tyckte alla att det var mycket spännande att höra Pelles 

presentation. Det är tydligt att det är ett stort och arbets-

intensivt projekt som Region Skåne har påbörjat. Exakt vad 

som kan göras i det nya projektet kanske vi får återkomma till 

lite längre fram men det ska bli lättare att koppla ihop olika 

tjänster och olika system till journalsystemet också. 

Vi går vidare med möten i mindre grupper för att utveckla 

våra idéer om utvecklings- forsknings- och testbäddsprojekt 

(vi har nu saker på gång inom alla tre områdena). Dessutom 

har eller ska alla tre forskningsprojekten som fått finansiering 

börja inom snar framtid. De kommer förmodligen också att 

alstra nya idéer. En annan tråd vi drar i är ett närmare samar-

bete och eventuella gemensamma event/projekt med AIML@

LU (Kalle Åström).

Jag hoppas vi ses den 17 januari när Göran Stiernstedt kom-

mer och berättar om vilken roll han tror att e-hälsa kommer 

att ha i framtiden, utifrån sin utredning.

Många hälsningar

Guggý
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