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Program
TID

PROGRAMPUNKT

8.30-9.00

Registrering og morgenmad

9.00-9.05

Velkomst

9.05-9.25

Telemedicin: Hvad har vi lært og hvor
skal vi hen?
Det telemedicinske område bevæger sig fra
kravle til gå-stadiet. Hvad har vi lært, og
hvor ligger de største udfordringer? Hvad
tror vi, fremtiden rummer?
Hør også lidt om rammerne for telemedicin
til borgere med KOL og andre vigtige telemedicinske milepæle.

9.30-9.50

OPLÆGSHOLDER

Britta Ravn, Leder af Center for Telemedicin,
Region Midtjylland

Mod til organisatorisk forandring, baner vejen for succes med telemedicin!
Telemedicin handler om langt mere end
teknologiske dimser. Det handler i høj grad
om modet til at forandre den måde, vi arbejder og samarbejder med patienten på.
Det handler især om at evaluere effekten og
ud fra dette tilpasse organisatoriske baner
og vaner.

9.50-10.05

PAUSE

10.05-10.45

Indblik og udsyn

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus
Universitetshospital, Region Midtjylland

Få indblik i en 8-trins plan, der giver gode
råd og pointer om ledelse og samarbejde på
tværs af sektorer! Hvad der sker, når vi
arbejder med fælles visioner, der tager
udgangspunkt i patienten, og når vi bruger
prøvehandlinger for at blive klogere?
Og hvad sker der, når vi bryder de traditionelle sektorgrænser?
Hør om professionel udstationering som
øjenåbner, og andre kneb, der styrker både
indblik og udsyn til gavn for samarbejdet og
patienten.
10.45-11.00

Annemette Digmann,
Afdelingschef, Regional Udvikling, Region
Midtjylland

Transit til workshops
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11.00-12.00
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WORKSHOPS

1. Digitale dilemmaer: diagnostik og
behandling over nettet

2. Apps i sundhedsvæsenet er det nye
sort

Når behandling og diagnosticering går digitalt, stiller det nye krav til patienterne og
behandlerne. Funktionelle Lidelser, AUH,
har omlagt en ambulant behandling til en
internetbaseret telemedicinsk behandling af
helbredsangst, hvor patienter både gennemgår diagnostikken og behandlingen i
hjemmet ved egen computer. *

App markedet buldrer af sted og vi ser sundheds apps, der giver brugerne stor værdi, fx
når det handler om borgeres selvopfølgning
på behandling.

3. Fup og fakta om den nye infrastruktur til telesundhed

4. Få indflydelse på strategisk niveau!

Hvad nu, hvis det blev ligeså let at bruge
telemedicin som at sætte et stik i stikkontakten? Med den nye infrastruktur til telesundhed får du byggeklodser, der kan bruges sammen med de it-systemer, der understøtter dit daglige arbejde. *

Vær med i diskussionen af, hvornår apps
giver rigtig god mening. Hvad skal du tænke
over, før du kaster dig ud i app-junglen? *

Hvor og hvordan kan telemedicin understøtte
nye løsninger og samarbejdsformer i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?
Det nære sundhedsvæsen er et hot begreb i
dansk sundhedspolitik. Udviklingen går hurtigt, og der er mange aktører og initiativer i
gang. *

5. Intravenøs antibiotika behandling i
hjemmet – på patientens præmisser
Mød en afdeling, der systematisk arbejder
med at behandling skal foregå på patientens præmisser. Først omlagde afdelingen
sine arbejdsgange efter gode råd fra patienterne. Nu sætter de strøm til samarbejdet.
Kom og bliv inspireret til, hvordan din afdeling kan omlægge arbejdsgangene. *

* Læs mere om indhold og oplægsholdere i
workshop-kataloget.

PARALLELSESSIONER SLUT
TID

PROGRAMPUNKT

OPLÆGSHOLDER

12.00-12.50

Frokost

Koldkærgårds restaurant

12.50-13.00

Kort om eftermiddagens program

Britta Ravn
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3 PROJEKT-PRÆSENTATIONER
Beslutningsstøtte hos patienter med blødersygdomme
Mød et projekt, der i høj grad tager afsæt i
patienternes behov og involverer dem direkte i
arbejdet med at finde frem til, hvad der - på
tværs af generationer - er god beslutningsstøtte set med patienternes øjne.
Hør også, hvordan arbejdet har ført til en ny
RADS anbefaling (Rådet for Anvendelse af Dyr
Sygehusmedicin) og en foreningspris for bedste initiativ. Projektets næste skridt er at skabe
det teknologiske fundament for meningsgivende beslutningsstøtte understøttet af patientrapporterede oplysninger.

Karen Binger

Lars Lehrmann,

Holm, sekretariats-

bestyrelsesmedlem

leder i Danmarks

i Danmarks Bløder-

Bløderforening

forening

Hvad sker der, når patienten bliver
spurgt?
Hør om AmbuFlex, der bruges til at skræddersy patientforløb ud fra patientrapporterede
oplysninger (PRO). Aktuelt inddrages over
16.000 patienter fra 16 forskellige diagnoseområder i deres egen behandling.
Når AmbuFlex indføres, er der fokus på patientinddragelse, behandlingskvalitet og optimering af arbejdsgange, så det kommer både
patient og sundhedsvæsen til gavn. AmbuFlex
medvirker blandt andet til bedre ressourceudnyttelse i ambulatoriet.

Louise PapeLarsen, souschef
AmbuFlex

Få seneste nyt om, hvordan spørgeskemaer
bruges til at forbedre forløb og dialog med
patienter på nye områder som kemobehandling
og søvnapnø. Hør også om de nationale ambitioner om at indføre telePRO.
Horsens på Forkant med Sundhed
Få indblik i resultater fra Horsens på Forkant
med Sundhed om effekterne af telemedicin til
borgere med KOL, diabetes, hjerteinsufficiens
og digital støtte til den ældre medicinske patient.
Hør hvilke erfaringer og udfordringer det tværsektorielle projekt har mødt.
Få også seneste nyt om, hvordan projektet
planlægger overgangen til daglig drift. Hvordan
gribes opgaven an, og hvad skal forandres for
at sikre langvarig succes med satsningen?

Wenche Svenning

Karen Haahr Bag-

Jensen, Projektle-

gers Ersgard, Ud-

der, Horsens

viklingssygeplejer-

Kommune og Re-

ske, Region

gion Midtjylland

Midtjylland

Tilmeld dig på www.rm.plan2learn.dk

Konference 30/11-16

Telemedicin & forandringer

13.45-14.50

PROJEKTUDSTILLING
Besøg 13 stande bemandet af telemedicinske ildsjæle

Læs mere i udstillingskataloget.

Hør og se, hvad der rører sig på det telemedicinske felt. Mød ildsjælene bag 13
telemedicinske løsninger og services.

Vælg om du vil høre korte pitches fra standene i rum A eller B. Resten af tiden kan du frit
bevæge dig mellem standene i de to udstillingslokaler.

Standene er bemandede af sundheds- og
omsorgspersoner, projektfolk, udviklere
mm. Du kan fx høre om Telemedicin til
KOL, sårvurdering, diabetes, gravide med
komplikationer og til internetbehandling af
psykiske lidelser. Du kan også høre hvordan skærmmøder giver fleksibilitet i den
daglige drift i hjemme- og sygepleje.
14.50-15.00
15.00-16.00

Center for Telemedicin

Transit til Plenum
Peter Lund Madsen: Hjernemassen
Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer? Og hvorfor er det fx en udfordring at
indføre nye digitale samarbejdsformer
mellem personale og patienter? Og kan vi
gøre noget for at motivere og forhindre
frafald?
Hør Peter Lund Madsen fortælle om hjernen, og hvad der sker, når vi mennesker
udsættes for forandringer. Hør også, hvorfor forandringer er så vigtige.

Peter Lund Madsen, hjerneforsker

FARVEL OG TAK FOR I DAG
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