
National konference om telemedicin og telesundhed:

Brugernes erfaringer med OpenTele 
- og fremtidsperspektiver for forskning,  

implementering og drift

DE MODERNE SUNDHEDS- OG VELFÆRDSMODELLER ER UDFORDRET PÅ MANGE OMRÅDER: DER ER ET STIGENDE  

ANTAL BORGERE, DER HAR EN KRONISK SYGDOM. UDVIKLINGEN I HOSPITALSBYGGERIER BETYDER FÆRRE  

SENGEPLADSER OG LÆNGERE TIL SYGEHUSENE. BORGERNE ØNSKER I STIGENDE GRAD SELV AT VÆRE AKTIVE  

– OGSÅ I RELATION TIL SUNDHED.

Erfaringerne fra projekter som Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, KIH, og Telecare Nord, viser at borgere og patienter opnår en 

øget indsigt i egen sygdom, og dermed får bedre muligheder for selv at handle. Og at der kan skabes bedre sammenhæng og tryghed i 

behandlingen. 

Projekterne viser, at bidrag fra brugerne af telemedicin og -sundhed, herunder klinikere og borgere, er afgørende for den videre udvik-

ling af teknologi og organisation. Og med en fortsat udvikling af organisering og it-støtte tyder udenlandske erfaringer på, at også 

økonomien udvikler sig fornuftigt.

Men hvad med andre patientgrupper, og hvordan skaleres op til national skala?  Hvordan kommer man i gang? Hvordan samarbejder 

patienter/borgere og sundhedsprofessionelle i processen? Hvordan skruer man en succesfuld implementering sammen?  Hvordan kan 

man lave tværsektorielle telesundheds- og telemedicinske indsatser, der omfatter både organisation og teknik? Hvordan sikrer man 

kvaliteten? Og hvordan kommer man hurtigt og effektivt fra succesfuldt forskningsprojekt til sikker drift?

Disse spørgsmål ser vi nærmere på når 4S, Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices, og medarrangører afholder konferen-

cen “Brugernes erfaringer med OpenTele – og fremtidsperspektiver for forskning, implementering og drift,” den 5. februar 2015 på 

Koldkærgaard Konferencecenter, Aarhus.

VI SÆTTER FOKUS PÅ BRUGERNES ERFARINGER

På konferencen præsenteres konkrete erfaringer fra projekter, der har været i flerårig drift (Telecare Nord og KIH) og fra projekter under 

opstart i kommuner og på hospitaler. Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening kommer, og fortæller om borgernes synspunkter 

og om at skabe mere sammenhæng i behandlingen. Der peges også på, hvordan telemedicin kan skabe nye forskningsmuligheder.

Den primære målgruppe er sundhedspersonaler i primær- og sekundærsektorerne samt patientforeninger. Repræsentanter fra kom-

muner og regioner – også uden sundhedsfaglig baggrund som eksempelvis it arkitekter –  er også velkomne. 

Konferencen afholdes i samarbejde med Telemed.nu, Medcom samt National Sundheds IT

DATO:   5.  februar 2015

PRIS FOR DELTAGELSE:  700 kr. eksklusiv moms

TILMELDING:   Tilmeld dig her  

TILMELDINGSFRIST:   29. januar 2015

STED:    Koldkærgaard Konferencecenter 

   Agro Food Park 10

   8200 Aarhus N

https://docs.google.com/forms/d/1OGTmMQoy7C6KcMI-iwlJZtHPzLzVVTGyyluc9imosHY/viewform


KONFERENCEPROGRAM

09.30 REGISTRERING – KAFFE OG MORGENBRØD

10.00        Velkomst og indledning på konferencen  

 v. Professor og  koordinator for 4S Morten Kyng Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 

10.15 Borgeren i førersædet  

 v. Anne Brandt, Administrerende Direktør Danmarks Lungeforening

10.35-12.05        ERFARINGER FRA KIH OG TELECARE NORD PROJEKTERNE

10.35 Erfaringer fra TeleCare Nord: Tværsektoriel KOL  

 TeleCare Nord er det største danske telemedicinske projekt , der kører på tværs af sektorer. Helen Rasmussen  

 og sygeplejerske Nuka Mortensen vil i deres indlæg præsentere et udsnit af den viden og erfaring, der er  

 opstået i projektet.

11.05 Erfaringer fra NetKOL og Min eGraviditet 

 I Region Hovedstaden er der ligeledes gjort interessante tværsektorielle erfaringer i NetKOL projektet, hvilket  

 Allan Green vil fortælle om. Udviklingsjordemoder Karina Fisher Blom vil fortælle om en yngre gruppe, nemlig  

 gravide kvinder tilknyttet Herlev Hospital, der igennem deres graviditet har fulgt et andet program, der giver   

 den gravide nye muligheder for inddragelse og planlægning

11.35 Erfaringer fra Afd. Y: Komplicerede Graviditeter

 Overlæge Olav Bjørn Petersen og jordemoder Katrine Bach fra Obstetrisk Gynækologisk Afdeling, Aarhus  

 Universitetshospital vil i deres indlæg præsentere de erfaringer de har gjort sig i KIH delprojektet med bruger 

 inddragelse, organisation og sammenhængende forløb for kvinden med en kompliceret graviditet.

12.05                     Frokost og networking

12.45-14.15 INITIATIVER PÅ VEJ

12.45 Hvordan kommer man i gang med telemedicin 

 Hospitalsenheden Vest (HEV) i Herning er et af de Hospitaler, hvor afdelinger overvejer at implementere tele 

 medicin. For patienterne indebærer kontroller på HEV ofte lange køreafstande og meget tid, der skal tages ud  

 af en ofte travl kalender, hvorfor det giver god mening at overveje telemedicin. Overlæge Rubab Krogh fra   

 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på HEV vil fortælle om, hvor afdelingen står i dag.

13.15 Fra ide til næste skridt 

 På Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital findes en gruppe patienter med cystisk fibrose,  

 der ses månedligt i afdelingens ambulatorium. Hvad er potentialerne i telemedicin for denne gruppe patienter,  

 og kan noget af det udviklede genbruges? Overlæge Søren Jensen-Fangel vil fortælle om egne erfaringer fra de  

 første tanker om mulighederne i telemedicin for patienter med cystisk fibrose til, hvor de står i dag.

13.45 Koncepter for servicecentre

 Leder af Center for Telemedicin Britta Ravn, Region Midtjylland og leder af Telemedicinsk Videnscenter Judith  

 Lørup Rindum, Region Hovedstaden, vil fortælle om, hvordan det fornødne overblik og sammenhængende   

 effektive patientforløb sikres.

14.15	 Kaffepause/networking	 

14.45-15.40 FREMTIDSPERSPEKTIVER OG FORSKNING

14.45 HjemmeToks i fremtiden

 Overlæge Olav Bjørn Petersen fra Aarhus Universitetshospital vil fortælle om eksempler på udviklingsmuligheder,  

 der kan medføre nye funktionaliteter – og dermed nye kliniske anvendelsesmuligheder. 

15.15 Fra forskning til drift

 4S er ved at udvikle processer der strømliner overgangen fra succesfuld forskning til sikker drift. I oplægget vil  

 professor Morten Kyng fra 4S og Aarhus Universitet fortælle om de muligheder, og hvordan forskere, patient- 

 foreninger og andre interesserede kan gøre brug af dem.

15.40 DAGEN I OVERSKRIFTER 

 v. Morten Kyng & Overlæge Olav Bjørn Petersen 

16.00 Tak for i dag


