
CareNet temadag: 

- Kom godt i gang med telemedicin

Temadag den 23. april 2015

Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på 

Teknologisk Institut.

På temadagen vil I både få et overblik over det telemedicinske område, få 

konkrete redskaber til at udvælge det rigtige telemedicinske produkt for jer, 

få gode råd til det tværsektorielle samarbejde, få gode råd fra andre regioner 

og kommuners praksiserfaringer og sidst men ikke mindst selv få hænderne 

på en række af de telemedicinske løsninger, der eksisterer i dag.

Alt sammen, så I kan gå hjem og komme godt i gang med telemedicin.



09.30 – 09.50 Ankomst og morgenmad

09.50 – 10.00 Velkommen

v/Katarina Deylami, konsulent, Teknologisk Institut 

10.00 – 10.45 Tjek temperaturen på telemedicin

v/ Kenneth Mikkelsen, programchef, CoLab, 
Syddansk Sundhedsinnovation.

Med dagens først oplæg får vi en status på det telemedicinske marked, 
herunder hvilke store initiativer der er i gang, og hvad de nyeste 
erfaringer viser. Få inspiration og bliv introduceret til Danmarks første 
telemedicinske testcenter.

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge?

v/ Kristian Kidholm, MTV-konsulent og Forskningsleder i CIMT

National Sundheds-it (NSI) og Den Nationale Koordinationsgruppe for 
Telemedicin har taget initiativ til en ny tjekliste, som ledere i 
sundhedsvæsenet kan benytte, når de tager stilling til, hvilke 
telemedicinske løsninger de vil indføre. Kristian introducerer os for 
tjeklisten, og hvordan den anvendes, så I har mulighed for at gå hjem og 
bruge den som jeres nye redskab.

11.45 – 12.45 Frokost

12.45-13.15 Kom godt fra start med det tværsektorielle arbejde

v/ Teknologisk Institut

At arbejde med telemedicin kræver samarbejde på tværs af sektorer og 
faggrupper. Med udgangspunkt i Teknologisk Institut telemedicinske 
resultatkontrakt Telemed.nu, får vi gode råd til processen, det gode 
samarbejde og videndeling.
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13.15 – 13.45 Erfaringer fra TeleCare Nord projektet

v/ Tina Achard Heide, projektchef, TeleCare Nord, Region Nordjylland.

Som eksempel på et stort telemedicinsk projekt bliver vi introduceret
for erfaringerne fra Danmarks eneste tværsektorielle storskala projekt. 
TeleCare Nord. Herunder projektets løsninger, erfaringerne hos 
borgerne og hos de sundhedsprofessionelle, den aktuelle status, og de 
nordjyske planer for fremtiden.

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.30 Borgeren som aktiv medspiller

v/ Bitten Beyer, virksomhedsleder, Slagelse Kommune

Slagelse Kommune er godt i gang med telemedicin, og har på 
baggrund af deres gode erfaringer opprioriteret indsatsen på området. 
Med sit oplæg vil Bitten dele ud af kommunens erfaringer, herunder 
hvordan de har grebet hele arbejdet med telemedicin an, hvordan de 
har fået borgeren med som aktiv deltager, og hvordan de i Slagelse har 
fået medarbejderne med.

14.30 – 16.00 Udforskning af telemedicinske løsninger

Vi slutter dagen af med selv at opleve og prøve en række af de 
telemedicinske løsninger, der eksisterer på markedet i dag. På 
udstillingen af de teknologiske løsninger inden for telemedicin, vil I få 
fremvist produkter og blive præsenteret for projekter, og på den 
baggrund forhåbentlig hente en masse inspiration med hjem.

Praktisk:

Dato og tid: Torsdag d. 23. april 2015, kl. 09.30-16.00.

Sted: Teknologisk Institut, Forskerparken 10F, 5230 Odense M

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

Sidste tilmelding er d 15. april. Ved tilmelding eller afbud efter d. 15. april 

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

Kontaktperson: Katarina Deylami, konsulent, Teknologisk Institut på tlf. 

72202887 eller mail kade@teknologisk.dk

Tilmeld dig her
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http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=224

