
Digitalis 2018
Tillsammans tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter!

Tisdag 22 maj 10.00–15.00
Norrlands universitetssjukhus, målpunkt L 
– Common Ground vid Betula/Medicinska biblioteket
  

Kom och inspireras av utställare från landsting,  
universitet och företag!

• Testa nya tekniska lösningar och arbetssätt 
•  Lyssna på intressanta föredrag 
•  Få information om pågående forskning och utveckling 

Delta i tipsrunda och få lunchsmörgås eller fika! 
11.00–13.00 serveras lunchsmörgås vid föredragen.



10.00–10.05 Välkommen till Digitalis
Moderator Jacob Hallencreutz

10.05–10.25 Så blir vi bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Västerbottens  
läns landsting

10.25–11.00 Nordic Telemedicine Center 
• Gränsöverskridande miljöer för inspiration och lärande - Christer  
Grönlund, projektledare NTC  
• eHealth in Finland, how NTC support it? – Sami Perälä, EPTEK (eng)  
• Being part of the NTC project - Wapice, company partner (eng)

11.00–11.20 Huddiagnostik på distans – till nytta för länets invånare
Virginia Zazo, läkare och verksamhetschef hud- och STD kliniken,  
Västerbottens läns landsting

11.20–11.40 Innovation, forskning, utveckling och simulering 
  – allt sker i glesbygden! 

Andreas Lundqvist, teknikstrateg Glesbygdsmedicinskt centrum,  
Västerbottens läns landsting

11.40–12.00 Vårdmötet i appen – så byggdes en digital hälsocentral i Dalarna
Matts Lindgren, verksamhetschef Min vård, Landstinget Dalarna

12.00–12.10 Men vad tycker patienten då? Dialog med representant från  
 patientförening

Käte Alrutz, ordförande afasiföreningen i Umeå

12.10–12.25 Hologram i biobankens frysar
Jenny Åkerblom, avdelningschef Biobanken Norr, Västerbottens  
läns landsting 

12.25–12.55 Förändring – lätt att säga, svårt att göra
Jacob Hallencreutz, Group CEO, PhD EPSI Rating Group

12.55–13.30 Nationell samordning av e-hälsotjänster; från e-recept till   
 framtidens intelligenta chatt-botar 

Sofie Zetterström, vice VD Inera samt Lisette Forsberg, ssk Cancer- 
centrum, Västerbottens läns landsting 

13.30–13.45 Så kan framtidens vårdinformationsstöd revolutionera vården
Mattias Morian, projektledare FVIS, VO digitalisering och medicinsk teknik, 
Västerbottens läns landsting

13.45–14.00 Från idé till verkstad med innovationer
Tomas Gustafsson, innovationsstrateg, Innovation och forskningsanslag,  
Västerbottens läns landsting

14.00–14.20 Rörelsekvalitet – vad är det? Mätningar i datoriserat rörelselabb
Charlotte Häger, professor, institutionen för samhällsmedicin och  
rehabilitering, Umeå universitet

14.20-14.35 Telemedicine and medical technology in the University of Vaasa  
 Timo Mantere, Professor of Telecommunications, University of Vaasa (eng)

14.35–14.50 UMeHealth – en infrastruktur för att stödja forskning, utbildning  
 och samarbete kring e-hälsa i norra regionen 

Helena Lindgren, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap,  
Umeå universitet

14.50–15.00 Avslutning 

Eventet är ett samarrangemang mellan projektpartners inom Botnia- Atlantica  
projektet Nordic Telemedicine Center och verksamhetsområdet  
Digitalisering och medicinsk teknik inom Västerbottens läns landsting.

Program
Föredragen hålls i Betula i nära anslutning till utställningsytan. Ingen anmälan 
krävs! Det finns möjlighet att komma och gå mellan varje föredrag.


