
Digitalis 2019
Tillsammans tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter!

10.00–10.05  Välkommen till Digitalis 
  Moderator Sara Lewerentz, digitaliserings- och 
  teknikdirektör, Region Västerbotten 

10.05–10.15  Är digitaliseringen lösningen på hälso- och sjukvårdens  
  utmaningar? 
  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region 
  Västerbotten 

10.15–10.45  Rätt teknik på rätt plats med rätt information – hur får vi  
  det optimalt utifrån patientens behov? 
  Lina Sors Emilsson, PhD, projektledare vid Upptech, 
  Uppsala universitet

10.45–11.00  God och nära vård i Södra Lappland - så når vi dit! 
  Peter Berggren, närsjukvårdschef Södra Lappland, 
  Region Västerbotten 
 
11.00–12.00  Första linjens vård och nya 1177 vårdguiden – vad vi har  
  idag och vart vi är påväg 
  Kim Norlander, programledare Första linjens digitala vård,  
  Inera, Malin Åberg, kommunikationsdirektör, Region 
  Västerbotten 
  
  Lokala exempel (c:a 11.25) 
  Webbtidbok - så bokar patienterna sina egna tider
  Mariehems hälsocentral, Annette Nyberg, undersköterska,  
  och Jonas Sundling, sjuksköterska
  Plattformen för stöd- och behandling – patientcentrerat 
  rehabstöd i hemmet 
  Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Christine Lundberg,  
  arbetsterapeut
  Digitala vårdmöten – ett alternativ till fysiska besök
  Thomas Molén, strateg vård på distans
 
12.00–12.30  Region Västerbottens innovationskliniker – så driver vård  
  och företag utvecklingen tillsammans 
  Elham Pourazar, Innovationsstrateg Region Västerbotten  
  
  Exempel från två innovationskliniker: 
  Mava  - Cecilia Mattsson, verksamhetschef Medicin-
  centrum, Jenny Ferry, projektledare 
  Idun  - Anna-Maria Stenlund, tandvårdsdirektör 

12.30–12.55  Innovation i glesbygd – virtuella hälsorum, högtflygande  
  teknik och simulering av vårdkedjor 
  Andreas Lundqvist, teknikstrateg Glesbygdsmedicinskt   
  centrum, Region Västerbotten 

12.55–13.10  Hur skapar vi en effektiv och jämlik ambulanssjukvård med 
  hjälp av matematiker?
  Britt-Mari Nordström, projektledare, Akut- och katastrof-
  medicinskt centrum, Region Västerbotten

13.10–13.25  Hjärnans digitala atlas – nya metoder för framtidens 
  strokebehandling 
  Anders Eklund, sjukhusingenjör och professor vid MT-FoU, 
  Region Västerbotten

13.25–13.45  Livsmedicin som testbädd för digitala lösningar   
  Peter Nordström, överläkare, professor, Institutionen för  
  samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet

13.45–14.00   AI-based digital coaches for health management - glimpses  
  from UMeHealth and STAR-C
  Dr. Esteban Guerrero, 1:e forskningsingenjör, Institutionen  
  för datavetenskap, Umeå universitet
   
14.00–14.15  Vad innebär framtidens vårdinformationsstöd för 
  vårdpersonal och patienter?
  Sara Winqvist, programägare, Framtidens vård-
  informationsstöd, Region Västerbotten
  
14.15–14.45  Framtidens vårdinformationsstöd – för att lyckas behöver  
  alla vara med!
  Rebecka Janols, verksamhetsprojektledare Framtidens   
  vårdinformationsstöd, Region Västerbotten

14.45–15.00  Från ord till handling – så tar Region Västerbotten 
  nästa steg  
  Sara Winqvist, E-hälsa Västerbotten 
  Anna Sundén CMTS 
  Mattias Wallmark, Nils-Petter Augustsson, IT Västerbotten 

Tisdag 14 maj 10.00-15.00
Norrlands universitetssjukhus, målpunkt L 
Betula och Common ground

Ta chansen att lyssna på intressanta föreläsningar, besök utställare, 
testa ny teknik och delta i spännande möten på tema digitalisering. 
Få reda på vad som finns idag och vad som kommer framöver.

Delta i tipsrunda eller lyssna på föredrag och få lunchsmörgås eller fika!  
11.00-13.00 serveras lunchsmörgås vid föredragen.

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs!

Föreläsningsprogram
Föredragen hålls i Betula i nära anslutning till utställningsytan. Det finns möjlighet att komma och gå mellan varje föredrag. 
Du kan också delta via videokonferens från Skellefteå lasarett, konferensrum Hjortronet och Skogsbäret samt från Lycksele lasarett i konferensrum Fjällvråken. 
Det serveras frukt i konferensrummen i Skellefteå och Lycksele. Föredragen streamas även på webben. Webinarlänk hittas på regionvasterbotten.se/digitalis.


