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Det pågår en stor omställning i Kina där befolkningen på landsbygden koncentreras i större samhällen. I samband med denna omställning är hälsa och
välfärdsfrågorna viktiga att lösa och kineserna är mycket intresserade av hur
teknik kan fungera som en möjliggörare till omställningen.
För att diskutera och lära hur dessa frågor kan angripas hade regionens företrädare bjudit in ett 60-tal företrädare från internationella företag, exempelvis
Cisco, Oracle, IBM, Siemens samt universitet och kompetenscentrum från
Europa, Amerika, Australien och Asien. Konferensens huvudtema var
”Smart Living with Automation" (ungefär ”smarta hem”) och hur de kan
utvecklas.
I samband med den stora samhällsomställningen är hälsa och välfärdsfrågorna viktiga att lösa och kineserna är mycket intresserade av hur teknik och
bland annat e-hälsa kan fungera som en möjliggörare i omställningen. I
Shandong-provinsen pågår exempelvis världens största telemonitoreringspilot. I piloten har 100 000 kineser med kroniska sjukdomar tillgång till monitoreringsutrustning och särskilda hälsoterminaler, kiosker, för att förbättra
tillgången till sjukvård och samtidigt göras mer delaktiga i sin egen hälsa.
Andra exempel på utmaningar i samband med utvecklingen är hur teknik kan
användas för energieffektivisering och styra utrustningen, till exempel vitvaror, i hemmen
Agneta Granström var inbjuden av staden Hefeis borgmästare som enda politiker för att under temat ” Smart Life Style and Health Telematics” beskriva hur Norrbotten och Sverige arbetar med patient empowerment (patientmakt) på nationell och regional nivå för att dels stärka medborgarnas makt
samt att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Agnetas presentation
fick ett väl mottagande och efterföljdes av en lång diskussion. Det framgick
klart att området var ett av konferensens mest intressanta och aktuella teman.
De övriga områdena som konferensen omfattade var; " Smart Home Technology "; " Smart Home Network, Communication and Multimedia Entertainment"; " Smart Electronic Appliance, Utilities and Furniture"; " Smart Home
Security Systems”, “Smart Home Standard, Marketing, and Business Development”, “Smart Environment Control and Home Energy Efficiency”.
Urbaniseringen i Kina pågår i hastig fart och frågeställningar om hur Kina
skall lösa de utmaningar som följer med denna utveckling är ständigt aktuell.
Agneta har därför blivit tillfrågad om att medverka som rådgivare vid de
kommande konferenserna inom området, bland annat detta års U-Homes
konferens, men meddelat att det inte kan bli aktuellt under detta år.
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