


Vem är vi som är här idag?



Vad tycker vi är intressant?



AI i behandling:
• robotkirurgi
• psykoterapi
• radiologi
• pacemakers
• fjärrstyrning av 

behandling

eHealth & AIML WS 9 Maj 2019: 
AI + eHälsa = sant ?

AI för analys och 
diagnos t.ex
• bilder
• blodprov
• celler
• etc

AI i vårdkedjan t.ex.
• appar för egenvård
• fjärrövervakning
• resursfördelning
• rådgivning (1177)
• administration av vård

• nätläkare 
• journalsystem
• distansvård

AI i 
Medicins
k Teknik



AIML@LU som samverkansinitiativ
– mission och status

Continue AIML@LU as ”samverkansinitiativ”

Arbeta för forskarskola

Nod i andra nätverk

AI Competence Sweden

Sustainable AI

AI Innovation Sweden (AI Lab)

Utveckla nätverket

Årlig konferens ==> Powwow 23 May

Utbildning inom AI
Skapa uppdragsutbildning

Stödja utbyte mellan grundkurser

Stödja samordning och utveckling av doktorandkurser

Up’n running
Det finns en plan
Behöver en plan

AI-forskning
Stimulera tvärvetenskapliga
forskningsansökningar
Stödja fördjupade forskarnätverk

Kommunikation och kunskapsförmedling
Fika-till-fika workshopar

Informationsfolder (Magazin)

Utveckla webbsidan

Brown bag seminars
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AIML@LU – 3 rekommendationer



Mer AI och hälsa

20/5 eftermiddag BMC Lund
AI, maskininlärning 
och framtida 
forskningsmöjligheter 
med Skånes Digitala 
vårdsystem

Initiativ på gång
• Inst för Translationell Medicin har Medfaks

uppdrag att arbeta med AI frågor. Fokus på
sjukvårdens perspektiv.

• AIML@LU-nätverk: 
AI/ML inom Biologi and Medicin
Sändlista på aiml.lu.se

http://aiml.lu.se


Samverkansplattform: eHealth@LU

• Tre år from 1 september 2017 med möjlighet till 2 års förlängning
• Mål: Att bidra till en hållbar digital utveckling inom hälsa och vård  => 

flerdisciplinär forskning och samverkan mellan forskare, företag och 
vårdsektorn

• Plan: Att initiera möten och samverkan 
– Nätverk
– Förmedlare av kunskap/info och kontakter
– Tink-tank för nya idéer 
– Initiator till samverkansprojekt (forskning, utveckling, utbildning osv)



Partners
Forskare: 6 fakulteter LTH, EH, 
Medicin, Samhällsvetenskapliga, 
Humanistiska, Juridiska: 55 forskare 

Externa partners: 
– 11 offentliga (27 personer) 
– 20 företag (39 personer)           
– (Samt närmare 50 nya partners 

genom WS 11?)



Aktiviteter hittills (bla)
10 WS 

Arbete i grupper

Ansökningar

5 Nya forskningsprojekt (á 19 MSEK)
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Undervisning/handledning 
Uppdragskurs: DigiLitt

Samarbeten: AIML, Health Law, 
deltar i nano-bio-medicine HH, LnU

Boksläpp ”På tal om e-hälsa”



Aktiviteter framåt

Besök från Utrecht University 

Samarbete med informatik

IoT testplattform?

Nya Ansökningar

Planering av HT 2019 & VT 2020

Forskarkurs Digi MTOS VT 2020

”Slutkonferens”

Kompetenscentrum?





Program 9 Maj - förmiddag
9.00 Introduktion och uppdateringar från eHealth och AIML@LU

09:20 AI – historia, begrepp, inriktningar och framtid 
Jacek Malec, professor i Artificiell intelligens, datavetenskap, 

10.20 Intelligenta maskiner och moraliskt ansvar – etiska aspekter på AI i vården.
Mats Johansson. Medicinsk etik, LU Medfak

10.50 Juridiska utmaningar för AI i vården
Vilhelm Persson, Titti Mattsson och Ulf Maunsbach, Juridiska fakulteten, LU

11.20 AI – en fundamental del för att skapa nya insikter i vården
Presenteras av Katarina Attebrant och Torbjörn Hägglöf, IBM

12.00 Lunch ==> kl 13.00

http://www.ehealth.lth.se/
http://aiml.lu.se/
http://cs.lth.se/jacek-malec/
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/mats-johansson(c3b49475-52f4-40bd-a86f-d38f0f2111e7).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-units/medical-ethics(d04e3add-3774-452d-bdf2-49d69a5b7a3a).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/vilhelm-persson(8815d9bb-b262-4474-bfff-9a513834e155).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/titti-mattsson(f903857a-5a15-4933-86e5-1da67ca84a99).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/ulf-maunsbach(7eb77831-921a-469e-b472-abe266b9bdce).html
https://www.ibm.com/se-sv/


Program 9 Maj - eftermiddag
13.00 AI som beslutsstöd vid val av mottagare av transplanterade hjärtan
Dennis Medved, AICTS berättar om metod, resultat och fortsatt arbete utifrån sin färska avhandling 
i datavetenskap om AI som beslutsstöd vid val av mottagare av transplanterade hjärtan. 

13.30 AI och sena effekter efter barncancer
Forskaren Helena Linge, Avd Pediatrik, Medicinska Fakulteten IKVL, LU, presenterar hur och till 
vilken nytta analyseras komplexa registerdata med metoder från AI-fältet.

14.00 AIs roll i digitaliseringen av vården
Presenteras av Mats Ekstrand, Digitaliserings- och IT-direktör Region Skåne

14.30 Wrap-up

15.00 Fika och mingel

http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/dennis-medved(26f9e379-f5f3-433d-9829-a8fc4ce26d70).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/artificial-intelligence-in-cardiothoracic-sciences-aicts(6843536f-8884-45d6-a834-739e9e64abc8).html
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/helena-linge(66bc4549-2d7d-4fc5-84cf-8b101bced004).html
https://www.skane.se/


AIML@LU – mission and status
Promote AI research school

Continue AIML@LU as ”samverkansinitiativ”

Participate in other networks

AI Competence Sweden

Sustainable AI

AI Innovation Sweden (AI Lab)

Growing the network

Annual Conference ==> Powwow 23 May

Education
Life long learning

Supporting collaboration undergraduate courses

Supporting collaboration for PhD courses

Up ’n running
There is a realistic plan
In need of a realistic plan

AI Research
Supporting cross discipline 

research call applications

Supporting AIML@LU sub-networks

Generic communication and dissemination
Fika-to-fika workshops & dissemination

Brown bag seminars

Information folder 

Develop the website

Almedalen 2019


	Bildnummer 1
	Vem är vi som är här idag?
	Bildnummer 3
	eHealth & AIML WS 9 Maj 2019: AI + eHälsa = sant ?
	AIML@LU som samverkansinitiativ�– mission och status
	AIML@LU – 3 rekommendationer
	Mer AI och hälsa
	Samverkansplattform: eHealth@LU
	Partners
	Aktiviteter hittills (bla)
	Aktiviteter framåt
	Bildnummer 12
	Program 9 Maj - förmiddag
	Program 9 Maj - eftermiddag
	AIML@LU – mission and status

