
CareNet vidensrejse til Paris 2015

Vidensrejse til Paris 2015

Den 20. – 22. maj 2015 inviterer CareNet på vidensejse til kærlighedens by Paris med
fokus på sundheds- og velfærdsteknologi.

Her kan du både se de nyeste sundheds- og velfærdsteknologier på Frankrigs store 
internationale messe, blive klogere på Frankrigs velfærdssystem, blive præsenteret for 

de velfærdsteknologi- og forskningsprojekter, der er i gang i Frankrig netop nu, og dele 
praksiserfaring med det franske plejepersonale, når vi besøger et fransk 
plejecenter til en snak om velfærdsteknologi.

Så tag med CareNet på en 3-dages tur til Paris, bliv klogere på velfærdsteknologi og
styrk dit netværk.

Og så bliver der selvfølgelig også tid til at tage et smut forbi Eiffeltårnet…
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Onsdag Afrejse og introduktion til Frankrigs velfærdssystem
20. maj:   

Kl. 09.55:  Afgang fra Kastrup Lufthavn

Afgang fra Kastrup Lufthavn kl. 09.55 med Air France. Flyvetid: 2 timer.
Ankomst i Charles De Gaulle Lufthavn kl. 11.55
Transport til og check ind på Ideal Hotel Design***

Kl. 14.00 – 15.30: Fælles frokost

Kl. 17.00-18.00: Oplæg  ved den danske ambassade i Paris

Annette Bertelsen Arbes, Business Development Manager, byder os 
velkommen til den danske ambassade i Paris. Annette gør os klogere på det 
franske sundheds- og velfærdssystem, herunder hvordan det er opbygget, 
hvordan velfærdsteknologi visiteres og betales samt mere generelt om den franske 
kultur.

Kl. 19.30: Fællesspisning på restaurant La Coupole

Efter et kort smut tilbage på hotellet er der fællesspisning på restaurant La Coupole
sammen med repræsentanter fra den danske ambassade i Paris og hele den 
danske delegation, som er med på messen Salon de la Santé et de ‘’Autonomie. I 
kan se frem til en hyggelig aften, hvor I virkelig kan få udvidet jeres 
velfærdsteknologiske netværk og ikke mindst nyde en god fransk middag.

Program



Torsdag Messebesøg og besøg ved LUSAGE Living Lab
21. maj:    

Kl. 08.30: Afgang fra hotellet

Kl. 09.00 -13.00: Messen Salons de la Santé et de l’Autonomie

Dagens første stop er den store hospitalsmesse Salons de la Santé et de 
l’Autonomie, der hvert år har små 20.000 besøgende fra hospitals- og 
plejehjemssektoren. Messen spænder vidt fra medicoudstyr til serviceydelser 
samt IT-baseret, digitale og velfærdsteknologiske løsninger, bl.a. inden for 
områderne sundheds-IT og ældre & handicappede. Konsulenter fra Teknologisk 
Institut har tidligere besøgt messen og hentet megen inspiration med hjem.

Kl. 13.00 – 14.00: Fælles frokost på messeområdet

Kl. 15.00 – 17.00: Besøg ved LUSAGE Living Lab

LUSAGE Living Lab er en del af LUSAGE laboratoriet, som holder til på 
Hospital Broca. Her tester og evaluerer læger, psykologier, neurologer 
mm. eksisterende velfærdsteknologiers virkning på personer med kognitiv 
funktionsnedsættelse, såsom Alzheimers. Det er bl.a. også LUSAGE, der har testet 
robotsælen PARO i Frankrig. Vi bliver vist rundt i LUSAGEs Living Lab, hvor vi bliver 
præsenteret for teknologierne og ikke mindst deres spændende projekter og 
resultater.

Kl. 19.00: Fællespisning
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Fredag Besøg på plejehjem og hjemrejse
22. maj

Kl. 08.30: Udchekning og afgang fra hotellet

Kl. 09.00-09.30: Besøg ved Bitina – en velfærdsteknologibutik 

Kan du forestille dig at tage et smut ned i byen for at købe din 
velfærdsteknologi? Her har Frankrig taget det første skridt! Vi lægger vejen forbi 
Frankrigs første butik med hjælpemidler og velfærdsteknologi til ældre og 
personer med funktionsnedsættelse. Måske det er her fra, du skal have din 
souvenir med hjem?

Kl. 10.00 – 10.30: Eiffeltårnet

Ingen tur til Paris uden et stop ved Eiffeltårnet.

Kl. 12.00 – 14.00: Besøg på fransk plejecenter

Omkring kl. 12 ankommer vi til det franske plejecenter i udkanten af Paris. Her 
lægger vi ud med en frokost, hvor der vil være mulighed for erfaringsudveksling 
med det franske plejepersonale og plejecenterlederen. Herefter vi en 
rundvisning, hvor vi også bliver præsenteret for plejecenterets strategi for 
arbejdet med velfærdsteknologi, og tager en snak med ledelsen og personalet 
om brugen heraf.

Kl. 14.00-15.00: Faglig afrunding på vidensrejsen

I bussen på vej mod lufthavnen tager vi som afrunding på turen en faglig snak 
om, hvilke nye erfaringer vi vil tage med os hjem, og hvordan vi bruger dem 
videre herfra.

Kl. 17.40: Hjemrejse

Afgang fra Charles De Gaulle Lufthavn kl. 17.40 med Air France.
Ankomst i Kastrup Lufthavn kl. 19.30.
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Praktisk information:

Dato: 20. – 22. maj 2015

Pris: Prisen for medlemmer af CareNet er 10.995 kr. ekskl. moms. 

Prisen for ikke-medlemmer er 13.495 kr. ekskl. moms.

Med i prisen er:

• Fly tur/retur

• 3-stjernet hotel

• Forplejning (mad og drikkelse til alle måltider)

• Transport

• Adgang til besøgssteder

Pakken sælges samlet. Ønskes andre flyafgange pålægges gebyr for ændring heraf 
efter flyselskabets takster.

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

Sidste tilmelding er den 15. april 2015. Tilmelding efter den 15. april er 
bindende. Tilmeld dig her.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
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http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=226

