
Summering av workshop nr 6

     EHEALTH@LU, 24 AUGUST 2018



2 EHEALTH@LU, SUMMERING AV WORKSHOP 24 AUGUST 2018

“So far so good? Och hur går vi vidare?“

Den här gången hade vi två teman: 
1) att göra en utvärdering av vad vi gjort hittills dvs från 
1 september 2017.
2) Diskutera hur vi går vidare och börjar arbeta mera 
konkret framåt.
Först gick Guggý igenom vad som gjorts hittills:
Vi har skapat en hemsida, och har haft 5 workshops 
(två heldags och tre halvdags) för att lära känna var-
andra, hitta gemensamma intressen och diskutera olika 
intressområden.
Vi har haft speed-dating och två seminarier med inbjudna 
föreläsare: ett på temat upphandling, med Louise Strand 
från Region Skåne och Lars Bengtsson från Lunds Uni-
versitet och ett om bildigenkänning/maskininlärning/AI 
med Kalle Åström från mattematikum. Cross har bjudit 
på frukostmöte och berättat om sin verksamhet. 
Dessutom har många möten hållits mellan olika parter 
både på universitetet och utanför universitetet där platt-
formens medlemmar träffats i olika konstellationer.
Vi har skickat in fyra ansökningar där vi fått nej på tre 
och där beslutet på en (en Afa ansökan) skjutits fram 
till oktober. 

Plattformen var representerad på en av universitetets 
(Designvetenskapers) Almedalen seminarier/diskus-
sionspaneler under rubriken “Hur mår e-hälsan“. 
Medverkande från eHealth@LU var: Ashkan Labaf från 
Doktrin, Titti Mattsson från Juridikum, Fredrik Nilsson 
från Designvetenskaper och moderator var Jonas Borell 
från Designvetenskaper. Övriga deltagare var Anders 
Åkesson MP från SKL samt Ingmar Persson från SUS. 
Guggý skulle varit med men blev sjuk natten innan, som 
tur var hade vi sex deltagare i panelen (egentligen skulle 
det var 5) från början så det blev en bra panel ändå. 
Länkar till panelsamtalet:

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=hpEcQKZFBnw

Filmen är delad från LTH:s LinkedIn:
https://www.linkedin.com/school/lunds-tekniska-
h%C3%B6gskola/

samt från Designvetenskapers instagramkonto:
https://www.instagram.com/designvetenskaper_lth/

Flera av plattformens forskare har skrivit kapitel i boken 
“På tal om e-hälsa“ som Studentlitteratur ger ut senare 
i höst (manuskriptet är i princip klart).

Vi har också inlett en diskussion med Högskolan i Halm-
stad, som har verksamhet som ligger nära plattformens 
intressen, om ett eventuellt samarbete i form av ett 
“metanätverk“ dvs att vi har aktiviteter där vi för våra 
respektive nätverk ihop. 

Efter genomgången av vad vi gjort hittills arbetade vi 
i fyra olika grupper och diskuterade vad vi tycker om 
aktiviteterna hittills och hur vi kan komma vidare dvs 
formulera mer konkreta projekt att gå vidare med. 

En summering av utvärderingen framgår av tabellen 
nedan:
Utvärderingen:

I det stora hela verkade, åtminstone de som var närva-
rande vara nöjda med våra aktiviteter så långt, men vi 
var tämligen överens om att vi, förutom att träffas på 
det sätt vi gjort hittills, även behöver bli mer konkreta 
och hitta sätt att komma vidare i vårt arbete.

De förslag på områden för fortsatt arbete som förelogs 
är:

1) Att arbeta för att ta fram en bra testmiljö (bla Preben
Larsen från Sensative och Guggý)
2) Ta fram idéer/förslag på forskning om hur olika e-
hälsolösningar påverkar respektektive kan stödja arbets-
miljön (bla Monica Rat från Vårdförbundet och Ashkan
Labaf från Doctrin och Guggý)
3) AI – här finns ett pågående arbete under rubriken
“How to create open databasis“ (medicin, others?)
med bla Sven Ternov Region Skåne, Olof Jarlman - Jo-
han Linden, Mobile Heights - Iijo George Sony Mobile
Communication ab, och Preben Larsen, Sensative.  Även
här finns ett intresse om att nätverka/samarbeta med
Högskolan i Halmstad.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hpEcQKZFBnw
https://www.linkedin.com/school/lunds-tekniska-h%C3%B6gskola/
https://www.linkedin.com/school/lunds-tekniska-h%C3%B6gskola/
http://www.ehealth.lth.se/
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4) Cross Technology Solutions, som inte kunde vara med 
på senaste workshopen men som Guggý har haft möte 
med efteråt, vill gärna lyfta frågan om skalbarhet av 
olika digitala system och vad den kräver/vilka effekter 
den får i olika dimensioner som exempelvis autentisering, 
ekonomiska utfall, hantering av rådata, lagstiftning om 
hantering av data, IT säkerhet, patientsäkerhet, integritet 
osv. (bla Cross, Björn Ekman från LU och Guggý).
5) Vi kan ha glömt något hör gärna av er om ni saknar 
något från workshopen eller om ni inte var där men har 
idéer om ytterligare samverkansområden.

Ytterligare en fråga som vi lyfte var att det kan vara dags 
att skapa en lednings-/styrgrupp för plattformen för att 
få in fler bollplank när plattformens aktiviteter diskuteras. 
En sådan grupp skulle exempelvis kunna sammanträda 
någon timme efter att våra workshops är slut. Vi vill 
gärna höra ifrån er som kan tänka er att sitta med i en 
sådan grupp. 

Tack till er som var med den 24 augusti! Vi ser fram emot 
att träffa er alla den 11 oktober, vi återkommer med ett 
mer detaljerat program snart.


