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PROGRAM
09:00	 Registrering	og	morgenkaffe

09:30 Velkommen og resultater fra årets undersøgelse af velfærdsteknologi i de danske kommuner
 v. Troels Vilms Pedersen, programchef, Teknologisk Institut 
 og Morten Rasmussen, direktør, Danish.Care

09:45 Velfærdsteknologi og værdiskabelse i samspil mellem kommuner og hospitaler 
 v. Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

10:00 Hvordan kan sundhedsprofessionelle blive bedre til at benytte den eksisterende teknologi  
 samt bidrage til den teknologiske udvikling?
 v. Tina Helle, lektor, University College Nord (UCN)

10:45 Præsentation af SPOR 1, 2 og 3
 v. Nynne Bjerre Christensen, journalist og moderator

10:50 Pause

11:15 Vælg spor

 » SPOR 1: Implementering i praksis: Vi stiller skarpt på erfaringer og udfordringer fra 
velfærdsteknologiprojekter fra en række danske kommuner.

 » SPOR 2: Teknologitendenser: Mød en række eksperter og interessante start-ups med nye teknologier, 
som kan komme til at gøre en forskel for borgere og personale i en nær fremtid. 

 » SPOR 3: Ny viden: Vi inviterer fagspecialister på banen, som giver inspiration og redskaber til 
succesfuld implementering og organisering.

12:15 Frokost

13:15 SPOR 1, 2 og 3 fortsætter

15:15 Pause

15:25 Sådan bruger du værktøjer fra elitesporten i dit arbejde med velfærdsteknologi
 v. Søren Holmgren, forfatter, foredragsholder og ledelseskonsulent hos nogle af  
 Danmarks største virksomheder, der gennem sine foredrag viser, hvordan man med glæde og    
 begejstring overvinder modgang (f.eks. vinder OL-guld på trods af at være blind).

16:00 Tak for i dag



11:15 Erfaringer med virtuel hjemmesygepleje
 v. Maila Tandrup, omsorgschef,  
 Viborg Kommune

11:45 Gode råd til implementering: Hvordan en ny  
 service hjalp psykisk sårbare til mere tryghed
 v. Søren Nielsen, Senior Market Manager, Cekura

12:15 Frokost

11:15 Nye tendenser inden for brug af  
 mobile robotter i sundhedssektoren
 v. Lars Dalgaard, sektionsleder,  
 Teknologisk Institut

11:45 Medical robotics - history and trends
 v. Andrea Schwier, projektleder, 
 German Aerospace Center (DLR)

12:15 Frokost

SPOR 2 / LOKALE: 24

SPOR 1 / LOKALE: SJÆLLAND
11:15 VTV'en rejser til Japan: Sådan kan den  
 danske metode bidrage til udvikling og  
 implementering af robotter
 v. Marcus Lausen og Emil Buch Jacobsen, 
 teknoantropologer

11:45 Hvordan sætter vi skub i anvendelsen af nye   
 velfærdsteknologier?
 v. Morten Kruse Søland, teamleder,  
 Digitaliseringsstyrelsen

12:15 Frokost

SPOR 3 / LOKALE: 26

SPOR 1-3 / FORMIDDAG

SPOR 1 Implementering i praksis: Vi stiller skarpt på erfaringer og udfordringer fra 
velfærdsteknologiprojekter fra en række danske kommuner.

SPOR 2 Teknologitendenser: Mød en række eksperter og interessante start-ups med nye teknologier, som 
kan komme til at gøre en forskel for borgere og personale i en nær fremtid.

SPOR 3 Ny viden: Vi inviterer fagspecialister på banen, som giver inspiration og redskaber til succesfuld 
implementering og organisering.



13:15 System til risikovurdering af borgere: 
 Visuel opmærksomhedsorientering til 
 kolleger i nærheden
 v. Tommy Neesgaard, centerleder for De 2 Gårde, 
 Vejle Kommune

13:45 Virtuel kommunikation – fra generalister  
 til specialister 
 v. Jonas Pedersen, IKT- og  
 implementeringskonsulent, Horsens Kommune

14:15 Pause

14:45 Besøg SPOR 2, SPOR 3 eller udstillerområdet

15:15 Pause

13:15 Teknologivakuum inden for genoptræning af hjerneskadede:  
 Hvordan TeraTech vil skabe terapeutisk hjælpemiddel på et lille budget
 v. Anders Bech, ejer, TeraTech

13:45 Brugercentreret design: Path Finder - et bærbart system, der hjælper mennesker med Parkinsons til at gå
 v. Lise Pape, grundlægger, Walk With Path

14:15 Pause

14:25 Launch af CareTech IMPACT: Danmarks nye iværksætterkonkurrence og accelerator på care- og health-området 
 v. Danish.Care + Lizanne Svane, Tubus Technology + Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune

14:45 Fremtiden for lokalisering af mennesker med demens
 v. Rasmus Hansen, adm. direktør og partner, Stella Care

15:15 Pause

SPOR 2 / LOKALE: 24

VELFÆRDSTEKNOLOGIANNO2019
3. SEPTEMBER 2019

SPOR 1-3 / EFTERMIDDAG

SPOR 1 Implementering i praksis: Vi stiller skarpt på erfaringer og udfordringer fra velfærdsteknologiprojekter 
fra en række danske kommuner.

SPOR 2 Teknologitendenser: Mød en række eksperter og interessante start-ups med nye teknologier, som 
kan komme til at gøre en forskel for borgere og personale i en nær fremtid. 

SPOR 3 Ny viden: Vi inviterer fagspecialister på banen, som giver inspiration og redskaber til succesfuld 
implementering og organisering.

SPOR 1 / LOKALE: SJÆLLAND

13:15 Styrket tværsektorielt samarbejde kan føre til 
 bedre og mere sammenhængende behandling
 v. Jakob Kjellberg, professor og cand.scient., VIVE

13:45 Sådan kan TCO-værktøjet give store besparelser 
 ved indkøb af velfærdsteknologier i kommunerne
 v. Peter Skov Hansen, rådgiver, Viegand Maagøe

14:15 Pause

14:45 Hvorfor er det så svært med de ældre og 
 velfærdsteknologier?
 v. Nynne Meisner, antropolog og  
 sundhedspolitisk konsulent

15:15 Pause

SPOR 3 / LOKALE: 26


