


Vi som arbetar med plattformen

Gudbjörg  Erlingsdóttir  (Guggy)
• Plattformens koordinator
• Docent  i arbetsmiljöteknik

Hajnalka Bodnar (Hajni)  
• Forskningskoordinator
• Sköter hemsidan

Jessika  Sellergren
• Kommunikatör

Erik  Andersson
• Forskningskoordinator



Välkomna!



Introduktion till plattformen

• Bakgrund
– Pufendorftemat
– eHealth@LU nätverket

• Plattformen
• Planerade  och  oplanerade  aktiviteter
• Hemsidan
• Vad  vi  gör  och  vad  alla  gör



Bakgrund
PUFENDORFTEMA OCH NÄTVERK



Pufendorftema eHealth
FOR  BETTER  FOR  WORSE  – IN  SICKNESS  AND  IN  HEALTH  2015-2016



eHealth: for better for worse in sickness
and in health
• Forskargrupp,  elva  personer,  tio  
finansierade  i  8  månader  för  att  en  
dag  i  veckan  (TORSDAGAR)  arbeta  
med  temat  

• Referensgrupp,  affilierade seniora,  
doktorandnätverk.

• 40  seniora  och  juniora  forskare  från  
fem  fakulteter  vid  Lunds  universitet  
samt  representanter  för  region  Skåne  
och  Medicon Village.

Expertise:  Psychosocial  work  environment,  Safety  management,  Organizational  
development;;  Inclusive  design  and  accessibility,  Design  methodology,  Interaction  design;;  
Biomedical  signal  processing,  IT  solutions  for  eHealth,  Big  data,  Product  development  and  
healthcare  innovations;;  Medical  ethics,  Research  ethics;;  Patient  safety;;  Support  to  relatives  
through  internet;;  Patient  safety,  Access  to  healthcare,  Active  aging,  E-services,  Law  and  
ethics;;  Healthcare  transparency,  Clinical  registers;;  Health  professionals  and  eHealth,  
Normation of  technology,  Implementation  of  reforms;;  Mediated  health  discourses  and  media  
use  



eHealth syfte

• Genom  att  kombinera  olika  perspektiv  och  expertområden  vill  
vi  skapa  en  helhetssyn  på  eHälsa.  

• Vi  vill  tillsammans  med  andra  forskare  och  intressenter  
arbeta  för  en  konstruktiv  och  kritisk  diskussion  om  
eHälsa och  dess  komplexitet  samt  granska  både  befintliga  
och  framtida  möjligheter  och  utmaningar.  

• Bidra  till  förståelsen  av  hur  eHälsotjänster och  system  
kan  utvecklas,  införas,  användas  och  göras  begripliga  
som  hållbara  lösningar  som  utvecklar  vården  för  
medborgare  (patienter,  kunder)  och  vårdpersonal.  

• Vi  vill  också  bidra  till  en  flervetenskaplig  teoretisk  och  
empirisk  förståelse  av  denna  expansiva  
informationsmiljö  för  sjukvården  och  samhället  i  stort.



Källa:  Martin  Stridh  



Källa:  Martin  Stridh



Några faktorer som behöver ses över i 
samband med utveckling av eHälsa
Lagar  och  reglering
Digitala  klyftor
”Digital  tillit”
Jämställdhet
Sårbarhet
Förändrad  makt
Patientens  integritet
Patientsäkerhet
Arbetsmiljö

Teknisk  säkerhet
Etiska  frågor
Kommunikations  aspekter
Ökad  transparens  
Sjukvårdens  organisering
Framtida  utbildning  av  
vårdpersonal
Krångliga  upphandlingar
osv



Pufendorfgruppen “in action”



PUFENDORF INSTITUTET
LUNDS UNIVERSITET

Inbjudan till tema eHealth: 
Varmt välkommen till ehälsotemats avslutning på Pufendorfinstitutet, 

liksom lanseringen av ett nytt nätverk vid Lunds universitet eHealth@LU 

Onsdagen den 25 maj 2016, kl 14.00 – 18.00
Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund 
Lokal: hörsalen bottenvåningen

 
PROGRAM
 
14.00  Välkomsthälsning av koordinatorerna Gudbjörg Erlingsdottir och Helena Sandberg 

14.05  Föreläsning:  “EHealth as a Crucial Tool for Global Health Promotion in the Twenty-first Century” 
 av Pufendorf fellow Professor Katherine Clegg Smith, Johns Hopkins University, 
 Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA 

15.10  Kaffepaus

15.30  Året med ehälsotemat och presentation av White paper följt av diskussion

16.45  Framåtblickar  

17.00–18.00  Mingel med vin och lättare tilltugg

Välkomna!
eHälsotemat 

Vänligen anmäl ert deltagande senast den 17/5 till: helena.sandberg@kom.lu.se



Resultat

• Öppna  seminarier  (6)
• Heldagsseminarier  (2)
• Interna  presentationer  (10)
• Stipendium
• Tvådagars  konferens  och  
nätverkande  i  Utrecht

• White  paper  
• Avslutande seminarium



White Paper



eHealth@LU nätverket
2016-2017



Nätverksaktiviteter

• Möten
• Bokprojekt (KG  Johnsson stipendium)
• Almedalen
• Seminarium under  Digital  Society  veckan



E-hälsa: Digitaliseringen av hälsa och sjukvård

Välkomna! 
Önskar eHealth@LU



Digitaliseringen av hälsa och 
sjukvård: Program  den 27 april
13.00–13.05 Välkomsthälsning Gudbjörg Erlingsdóttir och Helena Sandberg

13.05–13.55 Barbara Czarniawska: “E-hälsa: från en global idé till lokala 
översättningar” (Professor, Gothenburg Research Institute, GRI)

13.55–14.25 Mats Ekstrand: ”Möjligheter och utmaningar för utveckling av 
regional e-hälsa” (Strategisk rådgivare för e-hälsa och m-hälsa i Region 
Skåne)

14.25–14.55 Daniel Persson; ”Digitala läkarbesök” (Affärsutvecklare Min 
Doktor)

14.55–15.15 Kaffe

15.15–15.45 Sverker Sikström: “Diagnostisering av mentala sjukdomar med 
ord och maskinlärning” (Professor, Lunds universitet)

15.45–16.15 Mats Johansson: ”E-hälsans etik – i skuggan av hype och hopp” 
(Docent, Lunds universitet)

16.15–17.00 Mingel



Almedalen i juli 2016



Samverkansinitiativ



Utlysning från Lunds universitet våren
2017

Syfte:
Att finansiera initiativ som fokuserar på lösningar av
samhällsutmaningar inom områden där Lunds universitet
redan har etablerad forskning och där universitetet kan
bidra till  framtida genombrott.  Vidare är tanken att detta ska
skapa plattformar som ger förutsättningar för samarbete
mellan forskare vid  Lunds universitet och identifierade
externa  avnämare,  samt att stimulera samarbeten över
fakultetsgränser och lyfta fram goda exempel på
samverkansprojekt.



Vi skickade in en ansökan



Process

• 30  ansökningar
• 10  gick vidare
• Intervju – presentation  (22  maj)
• Hålla tummarna



Det behövs samverkan såväl inom universitetet som mellan universitet och externa  aktörer för att försöka förstå de  
komplexa och delvis radikala förändringar av samhället som den  tekniska utvecklingen har potential  att föra med  sig.  
Det är särskilt angeläget att undersöka förändringar och möjligheter inom hälso- och sjukvården eftersom det är en
grundläggande samhällsfunktion som nu  står inför bl.a.  demografiska utmaningar.

eHälsa erbjuder  stora  möjligheter  för  att  lösa  delar  av  utmaningarna  för  dagens
och  framtidens  hälso- och  sjukvård  och  är  bla  förutsättning  
för  att  vi  ska  uppnå  en  mer  effektiv  och  jämlik  vård

Enligt Region Skånes e-hälsostrategin ska regionen vara ledande i landet vad gäller e-hälsa.
I sin tur ska Sverige, enligt Vision E-hälsa 2025, "vara bäst i världen på att använda digitalisering och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd."
Detta kräver omfattande samarbete och samverkan mellan Regionen, kommunerna, akademin,
näringslivet, patienter och medborgare. Samverkansansökan möjliggör en sådant organiserad och
strukturerad samarbete som kan bidra till att åstadkomma de ambitiösa målen.

Alla  de  aspekter  på  teknik,  beteende  och  förändringsbenägenhet  som  vi  lägger  i  begreppet  
e-hälsa  kommer  att  påverka  framtidens  hälso- och  sjukvård  med  dess krav  på  ständig  förbättrad  
kostnadseffektivitet  och  precision.

Att  lösa  framtidens  vårdbehov  och  dra  nytta  av  
all  den  data  som  finns  tillgänglig  på  ett  säkert  sätt  som  
säkerställer  individens  integritet  kommer  kräva  samverkan  
av  ett  flertal  discipliner  

vi  behöver  främja  kunskapsutvecklingen  kring  digitaliseringens  
betydelse  och  implikationer  för  människors  hälsa  och  hälsoutveckling  
liksom  sjukvård  och  sjukvårdsorganisationer,  
detta  görs  bäst  i  ett  möte  mellan  forskare  
och  representanter  för  det  omgivande  samhället.  

Jag  tycker  att  det  är  viktigt  att  framföra  att  det  saknas  forskning  om  e-hälsa  och  att  det  är  oerhört  viktigt  
med  sådan  forskning  för  att  veta  om  de  förändringar  vi  vill  införa  har  önskad  effekt  på  patienterna  och  befolkningen.  
Detta  tvärprofessionella  projekt  ger  oss  möjlighet  att  genomföra  sådan  forskning.  



Besked 8 juni: Sex samverkansinitiativ
2017-2020  (med  möjlighet till  2  års förlängning)



eHealth@LU: Joining Forces for 
Sustainable eHealth Development

The  aim  of  this  initiative  is  to  create  a  multidisciplinary  and  
multi-partner  collaboration  platform  that  focuses  on  e-health  
research  and  development  (digitalization  of  wellness,  health  
and  healthcare).  Our  overall  goal  is  to  contribute  to  a  
targeted  development,  deployment  and  use  of  e-health  
services  and  systems  to  improve  wellness,  health  and  
healthcare  for  citizens  (patients,  customers),  healthcare  
professionals  and  society,  as  well  as  to  contribute  to  a  
multidisciplinary  theoretical  understanding  of  this  expansive  
information  environment.



eHealth@LU: Joining Forces for 
Sustainable eHealth Development

Our  purpose  is  to  build  a  fruitful  collaboration  platform  with  
our  external  partners  in  which  we  combine  different  
academic  perspectives  and  expertise  from  Lund  University  
with  the  expertise,  empirical  questions  and  needs  of  our  
external  partners.  The  platform  will  contribute  to  a  
constructive  discussion  of  e-health  and  its  complexity.  It  will  
also  provide  its  partners  with  an  opportunity  to  scrutinize  
existing  and  future  opportunities  and  challenges,  find  
mutual  interests,  and  formulate  research  and  development  
projects  between  researchers  and  partners  with  common  
interests.





Partners i eHealth@LU

I  ansökan (tack  alla som var med!)
• 18  forskare från 5  fakulteter
• 15  externa  partners
Nu
• 37  forskare från 6  fakulteter
• 25  externa  partners
• Totalt 86  namn på våra listor





Planerade och oplanerade
aktiviteter



Planerade (återkommande) aktiviteter:

• Webbsida (är under  utveckling)
• 28  september 2017:  Workshop  för att lära känna
varandra

• 16  november 2017:  Workshop,  matchmaking,  planering
av gemensamma projekt

• (eventuellt en extra  WS  i början på 2018)
• November  2017  – maj 2018:  Pågående arbete/projekt
(ansökningar,  utvecklingsprojekt,  utvärderingar osv)  i
olika grupper

• Maj  2018:  Ett seminarium för att presentera,  diskutera
och utvärdera genomförda aktiviteter



Mellan de fasta aktiviteterna:

• Bjuda “hem  varandra”  – tex öppet hus för att presentera
sin  verksamhet

• Bjuda in/  informera varandra om  seminarier,  konferenser
och annat som intressant som händer (kommer att läggas
upp i kalendariet)  

• Samarbeta runt  utbildning – projektarbeten,  
examensarbeten (vi  kan ha  en anslagstavla på
hemsidan),  kurser osv



Några aktiviteter framöver

• 21  november 13-16  på IKDC:  Redovisning av
förbättringsidéer inom hemsjukvård (4  kommuner)  som
en del  av ett forskningsprojekt

• 6  november 9.30-12  på Niagara  Malmö  högskola:  
Seminarium med  professor  Deborah  Lupton  som skrivit
bla  Digital  Sociology,  Medicine  as  Culture  och The  
Quantivied Self

• Under  våren går kursen eHealth  på ingenjörsprogrammet
Medicin och teknik – de  gör projektarbeten,  
slutredovisning i maj

Vi  kommer att lägga ut dessa och andra aktiviteter på
hemsidan



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



Hemsidan

• Under  uppbyggnad
• Den  är på engelska
• Har listor med  alla partners  (länkas)

– Forskare
– Offentlig sektor
– Företag

• Kalendarium,  anslagstavla,  nyheter osv



Vi vill gärna ha:

• Foton, loggar och länkar (till  er)
• Förslag på vilken information/sidor som behövs
• Information,  nyheter och länkar
• Och så småningom resultat



Vad vi gör och vad alla gör



Vi:

• Koordinerar,  organiserar,  informerar,  ordnar och fixar
• Söker mer pengar
• Vi  kan hjälpa till  med:

– Skapa kontakt mellan olika partners,  förmedla
kontakter

– Bistå med  möteslokaler
– Förmedla information
– Skicka ut inbjudan till  olika aktiviteter

• Säg till  om  ni vill/kan hjälpa till  med  något



Viktigt att alla:

• Deltar
• Är öppna och intresserade
• Har samma grundsyfte:

– Att skapa hållbara digitala lösningar för hälsa och
sjukvård



Välkomna!



Inför rundvandringen

• Grupp 1  +  2  går tillsammans
• Grupp 3  +  4  går tillsammans

• Ni  kommer att träffa:  Jessika  Sellergren (kommunikatör),  
Mattias Wallergård (forskare,  VR,  internet  of  things),  
Günter  Alce (doktorand,  VR,  internet  of  things)  och
Joakim Eriksson  forskningsingenjör



Grupparbeten

• På 45  minuter ska ni illustrera er grupp på ett
blädderblockspapper (kopplingar,  olikheter,  
gemensamma intressen,  kompetenser eller vad ni vill)

• Viktigt att alla kommer till  tals

• De  senare 45  minuterna kommer ni att slås ihop med  en
annan grupp (1  +  3  rum  567  och 2  +  4  rum  304)  och ska
då få ihop helheten




