
Arrangement den 24. februar 2015

‘Tværsektorielt samarbejde & Velfærdsteknologi’

- Besøg ved Københavns Kommunes nye Sund Vækst hus

August 2014 indviede Københavns Kommune sit nye velfærdsteknologiske hus, 

Sund Vækst Hus. Huset samler Københavns forsknings- og udviklingsaktiviteter 

om velfærdsteknologi under ét tag, og har til formål at skabe en synlig 

sammenhæng mellem kommunal sundhedsdrift, forskning og virksomheder.

Den 24. februar lægger CareNet vejen forbi huset til en rundvisning og et 

oplæg om strategien bag.

I forlængelse heraf sætter vi fokus på temaet ‘Tværsektorielt samarbejde & 

Velfærdsteknologi’, hvor du får gode råd til, hvordan I kommer godt i gang med 

et sådant samarbejde hos jer, og hvor vi henter inspiration fra andre projekter og 

brancher, som er lykkedes godt.

http://sundvaekst.kk.dk/


Program

10.00 – 10.20 Ankomst og morgenmad

10.20 – 10.30 Velkommen v/ Katarina Deylami, netværksleder, Teknologisk Institut

10.30 – 11.00      Kom godt i gang med tværsektorielt samarbejde

v/ Anne-Marie Nielsen, seminarlærer, Cand.scient.soc.

Anne-Marie vil tale om det både spændende og udfordrende 

tværprofessionelle / -sektorielle samarbejde, og komme med konkrete forslag 

til, hvordan det lykkedes, trods barrierer og med etikken i behold.

11.00 – 11.15      Pause

11.15 – 11.45 Velfærdsteknologi i det tværsektorielle samarbejde

v/ Kenneth Mikkelsen, programchef, CoLab Denmark

Kenneth gør os klogere på, hvordan velfærdsteknologi kan tænkes ind i det 

tværsektorielle samarbejde. Både når det gælder offentlig-privat innovation  

og samarbejde på tværs af hospitaler, kommuner, regioner, praktiserende 

læger mm.

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 13.00 Horsens på forkant med sundhed

v/ Wenche Svenning Jensen, projektleder, Hospitalsenheden Horsens  

Horsens Kommune

I Horsens er man godt på vej med det tværsektorielle samarbejde. Wenche vil 

med sit oplæg dele ud af erfaringerne med opbygningen, processen og 

overvindelsen af barrierer i projektet ‘Horsens på forkant med sundhed’, som 

har til formål at skabe et fælles sundhedsvæsen for borgerne i Horsens. 

Projektet er et unikt samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens og 

Horsens Kommune, som har indgået samarbejde med Apotekerforeningen, 

de praktiserende læger og det private konsortium ”Telesundhed”.
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13.00 – 13.30      Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

v/ Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstaden Psykiatri, 

Psykiatrisk Center Ballerup.

Andre områder har længe arbejdet tværsektorielt. Med Maries oplæg   

henter vi inspiration fra psykiatrien, hvor vi kigger nærmere på 

praksiserfaringerne med tværsektorielle samarbejdsnetværk, 

implementering af de formelle retningslinjer for det tværsektorielle  

samarbejde samt udfordringerne og mulighederne i det tværsektorielle 

rum. 

13.30 – 13.45      Pause

13.45 – 14.30      Sund Vækst Hus; strategien bag og rundvisning

v/ Ian Røpke, afdelingsleder, Københavns Kommune

Ian præsenterer os for Københavns Kommunes strategi på det 

velfærdsteknologiske område og tankerne bag Sund Vækst Huset. 

Oplægget efterfølges af en guidet tur i det nye hus.

14.30 Tak for i dag
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Praktisk:

Dato og tid: Tirsdag d. 24. februar 2015, kl. 10.00-14.30.

Sted: Sund Vækst Hus, Nørre Allé 4,1, 2200 København N.

(I De Gamles By på Nørrebro)

Pris: Gratis for medlemmer af CareNet. Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr.

Sidste tilmelding er d 16. februar. Ved tilmelding eller afbud efter d. 16. eller 

ved udeblivelse på dagen, betales et gebyr på 500 kr.

OBS: Max plads til 20 deltagere, så skynd dig!

Tilmeld dig her

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=222

