LANDSTINGSSTYRELSEN 7 MARS 2012

Agneta Granströms rapport från Future
eHealth Leader Summit i Kapstaden,
Sydafrika, 2012-02-21--25
För att främja utvecklingen och spridningen av e-hälsa inom landstinget har
landstinget gått in som en partner i satsningen ”Future eHealth Leaders,
FeHL”. FeHL är en riktad insats på personer under 45 år och som har en ledarskapsroll i sin verksamhet. Vid årets arrangemang deltog Jonas Törnqvist,
tf divisionschef vid Diagnostik samt Johan Strömbäck, chef på akutavdelningen vid Sundeby Sjukhus tillsammans med ett 30-tal övriga deltagare
från olika länder, i huvudsak från Afrika. Från Sverige deltog totalt sex personer. Vid det tidigare FeHL som genomfördes i Barcelona förra sommaren
deltog fem personer från landstinget.
Målet med FeHL är att deltagarna skall utveckla sin förståelse som ledare
och vilka egenskaper som krävs för att utveckla verksamhetslösningar med
hjälp av e-hälsa i sin egen verksamhet. Ett annat viktigt mål är att ta fram en
personlig plan för att uppnå utpekade mål. Det gör deltagarna genom att delta vid seminarier, diskutera fallstudier, träffa mentorer och arbete med den
personliga utvecklingsplanen.
Deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget och landstingets deltagare
kunde snabbt konstatera att även om deltagarna kom från olika världsdelar så
är både problembild och lösningsmängden lika. De identifierade även ett
antal områden som mycket väl lämpar sig för samarbete.
Agneta Granström är aktiv i programledningen och deltog i början av arrangemangen för att diskutera innehåll och struktur samt kommande arrangemang.
För årets ALEC- konferens (Arctic Light eHealth Conference) som genomförs den 19-20 juni i Kulturens hus, pågår också diskussioner med parterna
bakom FeHL och tidningen Dagens medicin om att genomföra ett nästa
FeHL i Norrbotten i samband med ALEC. Det skulle innebära att betydligt
fler ledare vid landstinget kan ges möjlighet att delta i arrangemanget. Dock
är inget beslut fattat i denna fråga.
Agneta Granström
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