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Summering av workshop eHealth@LU

Efter att ha druckit en kopp kaffe, minglat runt och hälsat på 

varandra gick vi in och satte oss för dagens längsta ”sittpass” 

– introduktionen. LTH:s prorektor Erik Swietlicki hälsade alla 

välkomna och berättade att eHealth@LU plattformen, tillsam-

mans med de andra fem samverkansplattformarna som fått 

finansiering av Lunds universitet, är viktiga projekt för både 

universitetet och LTH. Baserade på tvärvetenskaplig forskar-

samverkan är plattformarna tänkta att bidra till lösningar på 

olika samhällsutmaningar. LTH har lång tradition av samver-

kan med företag och offentlig sektor bland annat genom 

alla de laboratorier och andra testmiljöer som fakulteten kan 

erbjuda. Erik önskade oss lycka till med vårt framtida arbete 

i plattformen och sa sig vara säker på att eHealth@LU platt-

formen ligger rätt i tid och tar sig an ett viktigt område där 

samverkan mellan olika aktörer är nödvändig för att komma 

framåt.

Därefter var det  Gudbjörgs (Guggys) tur att önska alla väl-

komna. I sin presentation gav hon en bakgrundsbeskrivning 

av hur plattformen utvecklats via Pufendorftemat ”eHealth 

for better for worse, in sickness and in health” som var verk-

samt 2015-2016, eHealth@LU nätverket som bildades i maj 

2016 efter Pufendorftiden till att bli samverkansplattformen 

”eHealth@LU: Joining Forces for Sustainable eHealth Deve-

lopment” när plattformen blev vald som ett av universitets 

samverkansinitiativ 8 juni 2017. I övrigt gick Guggy igenom 

plattformens syfte och kommande aktiviteter samt worksho-

pens program (se bifogad pdf av presentationen).

Sedan var det dags för deltagarna att bli guidade genom 

IKDC av vår kommunikatör Jessika Sellergren som berättade 

om husets historia och visade dess faciliteter. Turen gick via 

våra verkstäder och några av våra laboratorier – 3D-print-, 

klimat-, aerosol- och virtual reality-labbet. I VR-labbet fick 

deltagarna prova på VR-tekniken som förevisades av våra 

forskare Mattias Wallergård och Günter Alce tillsammans med 

vår forskningsingenjör Joakim Eriksson. Alltid lika uppskattad 

och intressant upplevelse.
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Efter en lunch med mingel blev det dags för vår tvådelade 

workshop. I grupper om cirka sex personer fick deltagarna 

beskriva sina grupper på blädderblockspapper. Syftet med 

övningen var att deltagarna skulle lära sig mer om varandra 

genom att beskriva sin verksamhet och sina intresseområden 

samt hur de förhåller sig till varandra. Efter en kafferast blev 

grupperna ihopslagna två och två och fick göra om övningen, 

den här gången för att lära känna ännu fler partners. 
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Tills slut hade vi en ”wrap-up” där vi alla samlades igen och 

gick igenom de olika illustrationerna på blädderblocken där 

grupperna beskrivits i allt från tabeller till mind-maps. Vid 

det här laget började de flesta bli lite trötta men förhopp-

ningsvis nöjda med dagen. Nya kontakter skapades och 

andra återuppstod. Dagens syfte – att så många som möjligt 

skulle ha lärt sig mer om varandra – tror vi uppfylldes och 

detta verkade ge mersmak för plattformens aktiviteter och 

möjligheter. Under dagen var vi totalt 37 personer (forskare, 

företag, kommuner och Region Skåne) som deltog, några  un-

der delar av dagen men många var med hela dagen och ända 

in i slutet där vi avrundade genom att prata om nästa möte 

i plattformen den 16 november. Då ska vi ha en slags mässa 

och match-making i vår stora hörsal – det blir spännande!

Tack för ert deltagande!

Vi som hängde med ända in i slutet!


