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KConnect 
 

– Ett nytt sätt att  

söka information 



KConnect – Multinationellt 

2016-02-04 

QULTURUM 

KConnect är ett  2,5-årigt EU-Horizon 2020-projekt med 10 parter från 7 

länder:  

 

Tekniska universitetet i Wien   Österrike 

Findwise    Sverige 

Precognox   Ungern 

Ontotext    Bulgarien 

Trip    Storbritannien 

Health on the net foundation  Schweiz 

Charles University   Tjeckien 

King’s college London  Storbritannien 

Region Jönköpings län  Sverige 

The University of Sheffield  Storbritannien 

 



KConnect – Vad är det? 
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• Sökmotor som kombinerar information i medicinska 

litteraturdatabaser med riktiga patientcase/journaler 

• Litteraturen kommer att översättas till flera språk:  

engelska, tjeckiska, tyska, franska, svenska, ungerska, 

polska 
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KConnect – 

sökmotor  

Vill du lära av 

andra? Journalutdrag etc. 

Intagningsant. 

Primärvård 

Vill du få hjälp i 

vardagen? Beslutsstöd 

Vill du veta vilka 

riktlinjer som styr? 

Nationella 

riktlinjer 

Ex. FAKTA 

Vill du veta vilka lokala 

eller regionala riktlinjer 

som finns inom RJL? 

PM 

Riktlinjer 

Artikel 1. 

Artikel 2. 

Artikel 3. 

Regionala riktlinjer  

Vill du se den/de senaste 

litteraturen/publikationer

na? 

Vill du 

förbättra? Förbättringskunskap 

Metoder 

Förbättringsexempel 

Hjälp/Demo 

? 



Olika steg   
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• Att förstå projektet och nyttan  

• Att godkänna och bidra till project proposal 

• Får vi göra detta? Samtal med ledarskapet.  

• Vem ska vara med i projektet 

• Administration  

• Ekonomi  

 

 



Att förstå projektet och nyttan  
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• Komplicerat project proposal  

• Innovation projekt- man vet inte vad en slutprodukt kommer 

att vara  

• Olika språk i olika företag/länder  

• Olika mål  

• HS- komplex organisation, mycket större än andra 

organisationer  

 

 



Kconnect  
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KConnect provides medical-specific multilingual text 

processing services, consisting of semantic annotation, 

semantic search, search log analysis, document classification 

and machine translation. We deliver the services on premises 

or in the cloud…. 

 

 



Att godkänna och bidra till project 

proposal  
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• Svårt, väldigt tekniskt språk 

• Visste inte vad vi kan lova  

• Många delprojekt (WP)  innan förstå helheten  

  

 



Får vi göra detta? 
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• Patientjournaler- vad får vi och inte får göra, juridik  

• Samtal med informationssäkerhetansvariga, IT-centrum  

• Samtal om anonymiseringsprocessen  

 



Vem ska vara med i projektet? 
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• Vilka kompetenser behövs?  

• Kort tid att hitta rätt kompetenser 

• Resurser från andra enheter , hs personal tidsbrist  

 



Administration  
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• Participant portal  

• Komplicerade termer  

• EU-byråkrati 

 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8026804-g7NCC0JduLPJy5rqykJtYzsIOTMOcuTC7aUkBM2R19MQ6hLF1lQ9UmqEwiGL7YCrNHT75yeZEYT1jc331uFzj3-PHslUMVSXYCWheMLZVloAG-SVjDSVYjsKAPBM5clcFuOzjnfOtQX5SDPt6Pk1ZTLO8
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8026804-g7NCC0JduLPJy5rqykJtYzsIOTMOcuTC7aUkBM2R19MQ6hLF1lQ9UmqEwiGL7YCrNHT75yeZEYT1jc331uFzj3-PHslUMVSXYCWheMLZVloAG-SVjDSVYjsKAPBM5clcFuOzjnfOtQX5SDPt6Pk1ZTLO8
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8026804-g7NCC0JduLPJy5rqykJtYzsIOTMOcuTC7aUkBM2R19MQ6hLF1lQ9UmqEwiGL7YCrNHT75yeZEYT1jc331uFzj3-PHslUMVSXYCWheMLZVloAG-SVjDSVYjsKAPBM5clcFuOzjnfOtQX5SDPt6Pk1ZTLO8


Ekonomi  

 

2016-02-04 

QULTURUM 

• Project coordinator ansvarig  

• Tidsraportering: Timesheets  

• Enkelt sätt  

 



Vinst med ett EU-projekt  
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• Att arbeta med människor från hela Europa  

• Nya erfarenheter 

• Att skapa en innovativ produkt 

• Möta andra företagskulturer  

• Lära av andra  

• Tänja sina gränser  


