
Seminar i Patient@home  
D. 25. februar kl. 9.00-15.30 - Forskerparken 10, 5250 Odense M

Patienten i hjemmet
Fremtiden spår om, at der bliver flere og flere ældre borgere samtidig 
med, at der bliver færre sengepladser på de nye hospitaler. Formålet med 
Patient@home projektet er at tænke i nye baner for at holde patienterne 
ude af hospitalerne.

Projekterne ACCESS og Hospital Hjemme, der danner rammen om dagens 
seminar, er eksempler på, hvordan dette kan praktiseres i hverdagen.

ACCESS
Forskningsprojektet ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in 
Soenderjylland) er et fælles sønderjysk projekt mellem de sønderjyske 
kommuner, almen praksis og Sygehus Sønderjylland. 

I samarbejde mellem partnerne og Patient@home tester ACCESS, hvordan 
forskellige tiltag kan bidrage til at reducere akutte (gen)indlæggelser / 
forebyggelige indlæggelser, sundhedsomkostninger, funktionstab - og samtidig 
styrke sammenhængen i patientforløbet. 

Hospital Hjemme
Forskningsprojektet Hospital Hjemme ledes af Geriatrisk Afdeling på Odense 
Universitetshospital og gennemføres i tæt samarbejde med Odense Kommune 
og en række private virksomheder og Patient@home. Omdrejningspunktet i 
Hospital Hjemme er at klarlægge, hvad der skal til for, at man kan indlægge 
patienter i eget hjem – samt hvordan dette kan understøttes af forskellige 
innovative teknologiske løsninger.

     Tilmeld klik HER              Kontaktperson for seminaret: 
Tilmeldingsfrist d. 15. februar 
2015, hvorefter tilmelding er 
bindende, og der opkræves no-
show gebyr på 500,- kr.

Projektleder i Patient@home                                        
Conny Heidtmann, RoboCluster                                                         
Mail: cohe@mmmi.sdu.dk / M: 
2058 5132

@

http://webpay.sdu.dk/system/hh


Program

Kontaktperson for seminaret: 

Projektleder patient@home Conny Heidtmann, RoboCluster 
Mail: cohe@mmmi.sdu.dk     M: 2058 5132

09:00   Morgenkaffe

09:30   Velkomst og kort introduktion til projekt Patient@home 
v/ Projektleder Conny Heidtmann, RoboCluster

09.:45   Kliniske erfaringer fra projekt Access 
 v/ Overlæge Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland

10:15  Teknologiske erfaringer fra projekt Access 
 v/ Projektleder Marie Birkemose, Sygehus Sønderjylland 

10:40  Kan det kommunale akutteam holde patienter ude af sygehuset? 
v/ Distriktsleder for sygeplejen Karen Dam-Hansen, Haderslev kommune

11:05  Pause

11:25 Access projektet - set med leverandørens øjne 
 v/ Senior Architect Claus Kjærgaard Andersens, Systematic

11:45   Frokost

12:50  Hospital Hjemme - Tør vi indlægge patienter i eget hjem? 
v/ Reservelæge og Ph.d.- stud. Anette Tanderup, Geriatrisk afd., OUH

13:20   Hvad betyder indlæggelse i eget hjem for patientien og for kommunen?  
v/ Rehabiliteringsleder Dunja Vergmann, Odense kommune

13:40  Nye arbejdsfunktioner for den geriatriske udekørende sygeplejerske   
 v/Projektsygeplejerske Hannah Clement Schmidt, OUH

14:00 Teknologisk koncept til monitorering i Hospital Hjemme  
 v/ Senior Architect Claus Kjærgaard Andersen, Systematic og     
 CEO Henrik Klode, ANYGroup

14:25 Åbent hus i Teknologisk Instituts CareLab med mulighed for at få   
 en demonstration af dele af teknologiløsningen fra projekt Hospital  
 Hjemme v/ AnyGroup

15.30  Tak for i dag og på gensyn


