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Vidensrejse til Japan 2014

Den 27. september til 4. oktober 2014 inviterer CareNet på vidensrejse til Japan.
Så grib chancen og tag med på en vidensrejse, hvor du kan se og opleve de nyeste
tendenser inden for japansk velfærdsteknologi!

I efteråret 2014 kan du tage med CareNet på vidensrejse til Japan og udforske
fremtidens velfærdsteknologier. Japan er ofte first-movers på det
velfærdsteknologiske område, og selvom Danmark er med langt fremme, er der
stor inspiration at hente.

Japan står over for de samme fremtidige problemer med en hurtig ”grående”
befolkning. Ifølge japansk forskning vil næsten 50 procent af befolkningen i år
2050 være ældre end 65 år. Derfor har den japanske regering stor fokus på
teknologi som en anvendelig løsning.

Denne tur har til formål at give inspiration til nye muligheder indenfor det
velfærdsteknologiske område og give indsigt i hvordan en af de førende lande
indenfor teknologiske fremskridt takler den grående population.



Program

Vidensrejse til Japan 2014

Lørdag 27. 

september

Afgang fra Kastrup kl. 15.40 med SAS  flynummer A340-300. Direkte flyafgang. Flyvetid 10t 50 

min. 

Søndag 28. 

september

Introduktion til Tokyo og Japansk kultur 

Ankomst til Narita Lufthavn, Tokyo, Japan kl. 09.35. 

Transport til og check-in på hotel Ryumeikan, Tokyo. 

Præsentation v/ repræsentant fra den danske ambassade i Tokyo

Oplæg om japansk kultur, forretningsetikette og det japanske  velfærd- og sundhedssystem på 

den danske ambassade  i Tokyo. 

Fælles spisning  med repræsentanter fra den danske ambassade. 

Mandag 29. 

september

Science City, Tsukuba

Besøg hos National Institute of Advanced Industrial Science and  Technology (AIST)

Besøg en af Japans mest banebrydende forskningsinstitutioner, som blandt andet  huser  Dr 

Takanori Shibata, udvikleren af den terapeutiske robotsæl, PARO, og se deres bud på 

fremtidens velfærdsteknologier. 

Besøget byder på rundvisning af deres spændende laboratorier, herunder Safety Verification 

Center for Service Robots,  et sikkerhedstest care lab der er en del af projektet “Project to 

Promote the Development and Introduction of Robotics Devices for Nursing Care.” Projektets 

formål er at få  udviklet nye  velfærdsteknologier til implementering i det japanske pleje- og 

sundhedssystem, udviklet i samarbejde med japanske virksomheder. 

Besøg hos Cyberdyne Studios

Cyberdyne Inc. har udviklet robotdragten HAL – the Hybrid Assistive Limb - som hjælper ældre 

og personer med nedsat fysisk funktionsevne i benene med at gå.  Dragten er allerede 

implementeret på plejecentre og hospitaler i Japan. Her vil der være mulighed for at afprøve 

dele af dragten. 

Middag på restaurant i Akihabija området, som er kendt for at være Tokyo’s teknologi paradis. 
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Onsdag  1. 

oktober

Life Innovation i Japan

Besøg hos Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)

ATR er en privat ejet forskningsinstitution, som søger at bidrage til at udvikle det japanske 

velfærdssystem igennem innovation og teknologi. ATR er kendt for at huse Hiroshi Ishiguro, 

skaberen bag Telenoid og Geminoid, som også vil være en del af besøget. Derudover vil der 

være besøg på flere af deres laboratorier, samt mulighed for at besøge deres testfaciliteter. 

Besøg hos Care Manager Association

I det japanske velfærdssystem spiller care manageren en stor rolle i samspillet med den 

individuelle person, både i visitationen og i velfærdsplanen. Dette besøg vil give indblik i 

hvordan det japanske velfærdssystem fungerer.

Besøg på plejecenter i Kyoto

Her er der mulighed for at få et indblik i hvordan det japanske velfærdssystem fungerer i 

praksis. 

Tirsdag 30. 

september

Det japanske velfærdssystem

Transport til  Osaka med Shinkansen – det legendariske hurtigtog. 

DAIWA House og ORIX Living

DAIWA House er en japansk distributør af hjælpemidler til velfærdssektoren,. Besøget vil give 

indblik i hvordan distribueringen af hjælpemidler foregår, samt blive præsenteret for de 

hjælpemidler de tilbyder. 

ORIX Living driver plejecentre i Japan. I Osake har de et test plejecenter, der fungerer som et 

living lab, hvor de tester nye teknologier i virkelige omgivelser. Beboere fra andre plejecentre 

bliver inviteret til at bo der i en given periode og teste nye teknologier.  Besøget vil inkluderer 

en rundvisning i ORIX Living’s testfaciliteter, samt præsentation af deres teknologier. 

Kyoto by Night

Kyoto er Japans gamle hovedstad og er blandt andet kendt for de mange smukke templer og 

Kyoto’s geisha-kvarter. Gå-turen rundt i Kyoto vil blandt andet byde på en tur igennem geisha-

kvarteret, så hvis man er heldig kan man opleve en af de utrolig lærde og respekteret geishaer
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Torsdag  2. 

oktober

Japanske plejehjem og hjælpemiddelsbutikker i Tokyo

Transport til Odawara

Besøg hos Junseien

Junseien Comprehensive Elderly Care Organization er en japansk service provider af 

hjælpemidler, hjemmepleje og plejehjem. Få indsigt i hvordan den japanske visitation foregår, 

den japanske hjemmepleje og plejehjem. 

Aftenen vil by de på besøg på Tokyo’s Robot restaurant, der med garanti vil give et minde om 

Tokyo for livet. 

Fredag  3. 

oktober

Asiens største  velfærds- og rehabiliteringsmesse

Home Care and Rehabilitation Exhibition er Asiens største velfærds- og 

rehabiliteringsmesse med mere en 585 udstillere og 121000 besøgende i 2013.  Der vil 

være rig mulighed for at få inspiration til teknologier samt en forståelse for, hvor langt 

fremme Japan egentlig er inden for det sundheds-, velfærds- og rehabiliteringsteknolo-

giske område med både udvikling og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. 

Lørdag  4. 

oktober

Hjemrejse

Afgang fra Narita Lufthavn, Tokyo, Japan kl. 11.40. 

Ankomst i Kastrup Lufthavn kl. 16.05. 

Praktisk information:
Dato: 27. september til 4. oktober 2014

Pris: Prisen for medlemmer af CareNet er 29 995 kr. + flybillet. Prisen for ikke-medlemmer er 
33.000 kr. + flybillet (OBS! Vi sørger for bestilling af flybillet, så vi alle kan rejse med den 
samme afgang).

Med i prisen: 
• Hotel, både i Tokyo og Kyoto
• Forplejning
• Transport indenrigs i Japan (Japan Rail Pass udleveres)
• Adgang til udstillingen i Tokyo Big Sight, samt alle andre besøgssteder
• Omiyage (gaver) til besøgsstederne

Max antal deltagere: 20 pladser – efter først til mølle princippet

Sidste tilmelding er d. 20. august  2014.  Tilmeld dig her

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

http://carenet.nu/arrangementer/?id=163

