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Hitta hit

För vem
Yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården, intresserad allmänhet,  
anhöriga, studenter, politiker, m.fl.

ANMÄL DIG HÄR

Föreläsningarna hålls i sal H01 i anslutning till 
entrén. Du som endast önskar gå på någon/
några föreläsningar har möjlighet att sätta 
dig i angränsande föreläsningssal H02 där 
föreläsningarna live-sänds på projektorduk.

13.00 Välkomna
Christina Brogårdh, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper
Susanne Brokop, moderator

13.10 Vad är e-hälsa? - en översikt 
Introduktion med mentometerfrågor
Inger Kristensson Hallström, professor, barnsjuksköterska

13.20 eChildHealth - utveckling av e-hälsa inom barnsjukvård
Inger Kristensson Hallström, professor, barnsjuksköterska
Annica Sjöström-Strand, docent, universitetslektor, intensivvårdssjuksköterska

13.30 E-hälsa som stöd för ungdomar med typ 1 diabetes
Irén Tiberg, Dr.med.vet, universitetsadjunkt, barnsjuksköterska

13.40 Nätläkares upplevelse av det audiovisuella vårdmötet 
Anna Kristensson Ekwall, docent, universitetslektor, leg. sjuksköterska

13.50 Science Slam! 
Mobilapplikation för identifiering av cerebral pares hos barn 
Annemette Brown, doktorand, leg fysioterapeut

App hjälper föräldrar identifiera spädbarnskolik  
Kajsa Landgren, docent, universitetsadjunkt, leg sjuksköterska

Mot ett aktivare liv - enklare tillgång till rehabilitering genom 
integrerat webbprogram  
Eva Månsson Lexell, docent, universitetslektor, leg. arbetsterapeut

Digitalt stöd för personer med artros 
Elin Östlind, doktorand, leg. fysioterapeut 

Virtual Reality och balans 
Eva Ekvall Hansson, docent, universitetslektor, leg. fysioterapeut

14.10 Kaffepaus - posterutställning och workshop 
Demonstration av e-platta för kommunikation mellan vårdpersonal och familj

14.50 Datorbaserat beslutsstöd om tillgänglighet i bostaden
Boende, hälsa, självständighet och funktionsnedsättning
Oskar Jonsson, fil. dr. i industridesign, biträdande forskare  

15.00 MoTFall - Modern Teknik i Fallprevention 
Eva Ekvall Hansson, docent, universitetslektor, leg. fysioterapeut

15.10 MY RELIEF - Digitalt utbildningsprogram för 
arbetstagare (55+) med ländryggssmärta 
Caroline Larsson, Dr. med vet, leg. fysioterapeut

15.20 E-hälsa och utbildning för personal och anhöriga 
till personer med demens
Connie Lethin, Dr.med.vet, universitetsadjunkt, leg sjuksköterska
Agneta Malmgren Fänge, docent, universitetslektor

15.30 Frågestund och summering
Dagen avslutas kl. 16.00

Varmt välkommen till  
Hälsovetenskapens dag!
Hälsovetenskapens dag arrangeras årli-
gen av Institutionen för hälsovetenskaper 
och är ett kostnadsfritt event öppet för 
alla. Årets tema är: e-hälsa, den digitala 
omställning som idag sker inom vården, 
där nya digitala hjälpmedel för patienter 
och vårdpersonal blir allt vanligare.

Mentometerfrågor ingår 
i programmet. Använd din 
mobil, surfplatta eller laptop 
med internet för att delta

TEMA: E-HÄLSA DATUM: 16 OKTOBER 2019

Först till kvarn.  
Sista anmälningsdag: 11/10
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