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Agenda

• Kort presentation

• Gruppdiskussion inspirerad av the 
world café

• Avslutning sammanfattning
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Ett av Sveriges nyaste lärosäten

Finns i Kalmar och 
Växjö 
32 000 studenter 
15 300 
helårsstudenter
2 100 anställda
Sveriges sjätte 
största lärosäte i 
antal studenter



eHälsoinstitutet
• Grundat 2002

• Projekt i samverkan med omgivande
samhälle

• Tvärvetenskaplig forskning med fokus på
införande och användning av digital 
teknologi avseende vård, omsorg och
läkemedel. 

• Masterprogram i ehälsa och fristående
kurser



Utbildning inom 

eHälsa och hälsoinformatik



World Café

• Den kunskap vi behöver finns redan närvarande

• Om vi tillsammans lyssnar och bidrar får vi tillgång 
till en större kollektiv kunskap än den kunskap vi 
har som individer

• Kunskapen kommer fram i avspända och kreativa 
konversationer där alla får komma till tals



Hur gör man?

 Diskuterar en frågeställning i små grupper i
några omgångar på vardera ca 20 minuter

 Byter platser varje gång

 En deltagare är värd, stannar vid bordet, och
välkomnar de nya gästerna

 Hon/han ser till att alla har möjlighet att
bidra

 De andra är gäster och går till olika bord vid 
varje omgång



Fokusera på det som är betydelsefullt

• BIDRA med dina tankar och
erfarenheter

• RESPEKTERA andra
deltagares bidrag

• LYSSNA, försök att förstå, 
kritisera inte

• KOPPLA SAMMAN idéer. 

• LYSSNA TILLSAMMANS efter 
”mönster” och insikter.



Ha roligt!
•Ta med både hjärnan och hjärtat

•Rita och måla, släpp loss kreativiteten

•Sakta ner för att tänka och reflektera

•Det handlar inte om att prestera – utan att bidra



Frågorna
• Vilken kunskap och kompetens behöver svenska vård- och

omsorgsgivare för att vision eHälsa ska kunna uppnås?

• Hur ska de utbildningar se ut som kan ge denna kunskap och
kompetens?

• Vilken roll har universitet och högskolor i detta?


