
 

 

 

 

 

”Hälsa och Teknik för alla” 
Välkommen till workshop för att hitta behov och möjligheter för samverkan 
mellan BTH och LiU 

Tid:  27 oktober 13.00 – 28 oktober 12.00. 

Plats:  Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Campus Gräsvik, Sal J-1610. 

Syftet med workshopen är att: 

• Informera varandra om pågående aktiviteter, göra gemensam omvärldsanalys av nutida och framtida 
behov och möjligheter inom hälsoteknikområdet, med fokus på temat ”Hälsa och Teknik för alla”.  

• Hitta samverkanspunkter i existerande projekt och diskutera start av nya gemensamma projekt. 
• Delta kreativt för att utifrån gemensam bild av framtida utmaningar och möjligheter skapa nya projekt 

att tillsammans föra framåt. 

Agenda      
13.00 - 14.30 Inledning Rektor Ursula Hass,  

Presentation av deltagare och förväntningar på dygnet 
Inspirations- session ”Hälsa och Teknik: Inspiration och transpiration” 
Professor Ingemar Lundström, LiU 
Professor Johan Berglund, BTH  

14.30 - 15.30  Fika, postersession och mingel 
Existerande projekt och aktiviteter inom området uppsatt. (kring Multisalen, tillsammans med 
lättare fika). Som input för att kunna gå in i ”jobbsession” och utifrån inspirationstid + poster 
börja kunna skissa på ”lösningar”. 

15.30 - 18.00 Now!-Wow!-How! Session 1  
 Professor Tobias Larsson, BTH 

Kreativ workshop kring nuläge (NOW), framtida scenario (WOW) och aktiviteter för att ta sig 
dit (HOW).  
1. Now! ; Baserat på deltagarnas bakgrund och erfarenheter samt inspirationsföreläsning ta 

fram nuläget avseende vad som är problem i olika kontext, och även vad som fungerar och 
är bra. Tanken är att kunna få fram så mycket som möjligt för att ha en gemensam bild 
inom gruppen. 

18.00 - 19.00 Break 
19.00 - Middag, Scandic Karlskrona 
08.00 - 09.45 Now!-Wow!-How! Session 2 
 Professor Tobias Larsson, BTH 

2. Wow! ; Baserat på gårdagens NOW- session, samt input från postersession och 
diskussioner bör tankar och idéer om framtida önskvärt läge och möjligheter ha börjat 
gnaga. Få fram scenarios, lösningar och möjligheter.  

09.45 - 10.00 Fika 
10.00 - 11.45 Now!-Wow!-How! Session 3 
 Professor Tobias Larsson, BTH 

3. How! ; NOW gav problemen, WOW gav lösningarna, nu ska HOW knyta ihop detta med de 
konkreta aktiviteter vi börjar med för att komma framåt. Fokus på olika tidsperspektiv; 3 
månader, 1 år samt 3 år. Actions för förändring.  

11.45–12.00 Avslutning  
 Leili Lind, LiU 
 Louise Stjernberg, BTH 
 
Varmt välkomna! 



                                                 
        

 

 

 

 

 

Information om anmälan och deltagande: 

Anmäl er så snart som möjligt till ter@bth.se för vår planering dock ej senare än 14 oktober. Ange även om du 
kommer att delta i middagen den 27 oktober. 

Presentation av alla deltagare kommer att göras i en broschyr varför deltagare ombeds att bidra med ca 10 
rader om sin forskning/intresseområden samt gärna även foto. 

Möjlighet till en fördjupad presentation kommer att göras i en postersession. Skärmar kommer att finnas på 
plats för uppsättning. Önskad maxstorlek på poster är 70 x 100 cm. 

Anmäl om du kommer att delta med en poster då du anmäler dig till workshopen. 
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