
 
 

 eHealth@LU Plattformen
VÄLKOMNA TILL PLATTFORMENS ANDRA WORKSHOP 

16 november 2017 

Stora Hörsalen, IKDC (Sölvegtan 26, Lund) 

 

09.00-09.30   Morgonfika & mingel

09.30-12.30   Speed dating

12.30-13.30   Lunch

13.30-15.30   Formulering av projekt  

                      (grupparbete med fika)

15.30-16.00   Wrap up - Hur går vi vidare?
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Summering: Workshop eHealth@LU 16/11-17

Syftet med dagen var att matcha gemensamma intressen mel-

lan olika aktörer genom att ge alla möjlighet att prata med 

varandra. Vi samlades vid nio i Stora Hörsalen på IKDC för en 

kopp kaffe och lite mingel innan Guggy förklarade hur ”speed 

datingen” var tänkt att fungera. Det var 26 personer som 

var anmälda till workshopen, någorlunda jämt fördelat med 

en liten övervikt på externa partners. Vi satte oss parvis mitt 

emot varandra vid två långbord och inledde en organiserad 

”hopprunda” där varje par fick 5 minuter på sig att berätta 

för varandra vad de gör och vilka kontakter de söker (och 

diverse annat)

För att alla skulle få prata med alla (viket var målet) så krävdes 

en något komplicerad rundvandringsmodell. De som var på 

ena sidan bordet skulle hoppa ett snäpp åt ena hållet och de 

som vara på andra sidan bordet skulle hoppa ett snäpp åt 

andra hållet. Eftersom man då bara möter varannan på andra 

sidan bordet skulle alla på den ena sidan av bordet parvis byta 

plats med varandra efter första rundan. Till modellen hörde 

också att de två långborden ingick i samma rundvandring så 

deltagarna skulle ringla runt de två borden som en lång orm. 

Detta höll väldigt bra i början men när ett par personer var 

tvungna att gå innan rundan var klar, föll hela hoppschemat 

och resten av rundan bedrevs i ett (o)organiserat kaos.
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Här får alla som var med en stor eloge – ni hjälpte själva till 

att hitta dem som ni inte redan hade pratat med och till lunch 

hade nog de allra flesta pratat med de 25 personer de skulle 

tala med. Var 5:e minut under rundvandringen klingade Hajni 

i en klocka för att signalera när deltagarna skulle flytta vidare. 

Det är värt att berätta (vilket vi glömde då) att klockan som 

vi använde är designad av en av designerna i huset och är 

egentligen ett tillbehör till ett konferensbord i ett av våra mö-

tesrum. På klockan står ”RING IF CONVENTIONAL THINKING 

IS LIMITING THE DISCUSSION”. Det var naturligtvis inte därför 

vi ringde i klockan, snarare tvärt om, och Hajni fick ringa en 

extra gång ibland för att få folk att resa sig och flytta till 

nästa samtalspartner. Det var med andra ord stort engage-

mang i de flesta av samtalen. Som hjälp för minnet fick alla 

anteckningspapper med namn och organisationstillhörighet 

på deltagarna där det fanns plats för anteckningar under varje 

deltagares namn.

Innan vi gick på lunch svarade alla ja på frågan om de hade 

hittat nya kontakter att gå vidare med, områden som ska 

diskuteras vidare eller bestämt nya möten, så vi var nog alla 

nöjda men trötta – ”speed dating” med så många intressanta 

samtal tar på krafterna.

Efter en gemensam lunch bildades spontana diskussionsgrup-

per av olika storlekar (en var ganska stor) där deltagarna dis-

kuterade tillsammans om bl a olika problem i praktiken, t ex i 

hemsjukvården och möjliga lösningar och möjligheter till olika 

gemensamma projekt. Vi ser verkligen fram emot att följa 

upp hur dessa diskussioner och kontakter fortlöper framöver.

Ett stort tack för ert deltagande!
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