




Lite förhållningsregler:
• Idag är en happening….

• Ni som är med på länk mutar er och -

• Skriver ert namn i chatten när ni vill ställa 
frågor/komma med ett inlägg

• Ni som är i salen måste ha mikrofon när ni pratar för att 
höras via länken (räck upp handen för att få micken)

• Günter och Hajni hjälps åt att fördela ordet

• Res er gärna och rör på er när vi i salen försöker få 
ordning på teknik och presentationer

• Och ta en kopp kaffe när vi gör det



Vi som arbetar med 
plattformen
• Gudbjörg Erlingsdóttir – koordinator

• Günter Alce – assisterande koordinator

• Hajnalka Bodnar – forskningsassistent

• Sven Ternov – Läkare, PhD, senior rådgivare 

• Jessika Sellergren – kommunikatör

• Erik Andersson – forskningskoordinator

• Robert Olsson IT-tekniker

• Servicegruppen 



eHealth@LU
• Mål: Att bidra till en hållbar digital utveckling inom 

hälsa och vård  - för detta behövs fortfarande 
flerdisciplinär forskning och samverkan mellan 
forskare, företag och vårdsektorn

• Plan: Att initiera möten och samarbeten mellan olika 
partners (akademi, offentliga och privata 
organisationer) som leder till forskning och utveckling 
inom området. I detta ingår både att vara en 
mötesplats och en tink-tank för nya idéer samt att 
konkretisera några av dem till olika samarbeten i form 
av utvecklings- och/eller forskningsprojekt och annan 
samverkan



Styrgrupp (utökad 2020)
Gudbjörg Erlingsdóttir (Koordinator LU LTH)

Günter Alce (LU LTH)
Mats Ekstrand (Region Skåne)

Cathrin Jung* (Cross Technology Solutions)
Maria Juul* (Cross Technology Solutions)

Boris Magnusson (LU LTH & itACiH)
Lena Malmström (Patientnämnden Skåne)
Patrik Midlöv (LU Medicinska fakulteten)

Ann-Sofie Mårtensson (Rise)
Monica Rat (Vårdförbundet)

Sven Ternov (Läkare, medicinsk rådgivare)

* Turas om att närvara



Det senaste 
• Vi har lämnat in en rapport över vad vi åstadkommit 

sedan september 2017

Vi blev rankade etta tillsammans med LU Water!

• Lämnat in en ansökan för ytterligare 2 år (2020-2022) 
beslut tas idag (4 juni)

• Vi fick förlängning i två år!

Övrig info se vår hemsida: http://www.ehealth.lth.se

http://www.ehealth.lth.se/


Vi återkommer med framtida 
planer mer i detalj, men..
• Effekterna av Corona pandemin

• Äldres och multisjukas brist på bank-id och digital 
kompetens

• Digital hantering av läkemedel

• Nationellt och internationellt nätverk

• Engagemang i utbildning (ev Masterprogram och 
doktorandkurser)

• Mm (vi är alltid öppna för förslag)
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