
                                
 

 

Kære Kommune 

- Vil I være med til at sikre, at fremtidige genoptræningsteknologier opfylder jeres 

krav til praktisk anvendelse? 

CareNet og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi afholder: 

 

Workshop: Nye guidelines til fremtidige 

genoptræningsteknologier  

Den. 29. juni 2016 kl 9-15 i Odense 

 

Bliv præsenteret for et udpluk af de nyeste teknologier inden for fysisk genoptræning og 

samarbejd med virksomheder om at identificere krav og ønsker til fremtidens løsninger, så vi 

med udviklingen af nye guidelines sikrer, at teknologiernes funktion matcher eksisterende 

behov for praktisk anvendelse. 

Workshoppen byder på: 

 Oplæg om nye genoptræningsteknologier til institutioner og sengeliggende 

 Erfaringsudveksling om forbedring af fremtidige teknologiers praktiske funktion 

 Debat med virksomheder om ønsker til nye løsninger 

 Grobund for at indgå samarbejde i udviklingsprojekter  

Dagen vil byde på spændende oplæg fra virksomheder, der giver indsigt i nyudviklet 

genoptræningsteknologier og services til kommuner. Deres fortællinger vil bl.a. give eksempler 

på udviklingsarbejdet, Human-Machine-Interaktion og samarbejdet mellem kommuner og 

virksomheder.  

Programmet byder desuden på en præsentation af det nye CareLabInnovation; Teknologisk 

Instituts facilitet for innovative velfærdsteknologiske løsninger. Vi vil bl.a. fortælle om tankerne 

bag CareLabInnovation – den nye ramme for innovation og test af fremtidens velfærdsteknologier 

i Danmark. 

Praktisk 

Dato: 29. juni 2016 

Tid: kl. 9.00 – 15.00 

Sted: lokale F.2.1, Teknologisk Institut, Forskerparken 10F, 5230 Odense M 

Pris: Deltagelse er gratis. Der opkræves no-show gebyr på 500 kr. ved udeblivelse. 

Tilmelding: via CareNets hjemmeside på: www.carenet.nu/arrangementer 

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til konsulent Peter Billeschou (72 20 13 59) eller 

netværksleder for CareNet Anders Lyck Fogh-Schultz (72 20 31 87). 
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Program  
 

09:00 – 09:15 Ankomst og morgenmad 

  

09:15 – 09:40 Indgå i et udviklingsprojekt  

v/Jørgen Løkkegaard, Centerchef Teknologisk Institut, Center for 

Velfærds- og Interaktionsteknologi 

 

Jørgen byder velkommen og fortæller om CareLabInnovation; Teknologisk 

Instituts nye testfacilitet for innovative velfærdsteknologiske løsninger 

samt muligheden for at indgå i et udviklingsprojekt i regi af 

Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi. 

 

 

09:40 – 10:05 Træningspartneren til sengeliggende patienter 

 

10.05: – 10:20 Pause 

 

 

10:20 – 10:45 Hjælp til genoptræningens første skridt 

 

10:45 – 11:10 Nye teknologiske trends til at følge et aktivt liv 

 

11:10 – 11:30 

 

 

11.30 – 12.00     

Præsentation af workshops 

v/ Peter Billeschou, Konsulent, Teknologisk Institut 

 

Frokost 

 

 

Workshop 1   

Identificering af de største udfordringer indenfor genoptræning, beskrivelse af ønsker for nye 

løsninger. Relevante krav formuleres i forhold til hvert område af VTV modellen 

 

Workshop 2   

Deltagerne udvælger et sæt kritiske krav for hvert område af VTV modellen. Rotation. 

Gennemgang etableret krav, hvorefter et balanceret og VTV-baseret rating system formes. 

 

Kaffe, the og kage 

 

Workshop 3   

Behov og tilhørende krav klargøres til fremlæggelse. Deltagerne fremlægger deres 

kerneværdier og –krav til resten 

 

Networking, aftaler, møder og videre forløb. 
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