
 

 

Invitation til  

InspEir  
– en inspirerende foredragsrække 

 

Dagens tema: ”Digital og kreativ innovation i sundhedssektoren” 

Tirsdag den 24. september 2013  

kl. 13.30  –  17.00 

Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7B, lokale B3-104 

 

Eir inviterer hermed til endnu et InspEir-foredrag – foredragsrækken, der har fokus på at dele ny 

viden samt motivere til nye fælles initiativer inden for sundhedssektoren. 

    

Dagens foredrag omhandler digital og kreativ innovation i sundhedssektoren. Sundhedssektoren 

har stor og stigende samfundsmæssig betydning. Samtidig står den over for massive forandringer 

og udfordringer, der til stadighed sætter sundhedsudgifterne under pres. Dette skaber ekstra 

fokus på behovet for at udvikle nye effektive behandlingsmetoder og produkter. 

 

Nogle af de udfordringer, som sektoren står over for, er bl.a. centraliseringen af sektoren med få, 

nye super sygehuse med færre sengepladser og dermed kortere indlæggelsestid, behovet for at 

kunne navigere i de store sygehusbebyggelser, øget afstand mellem patient og sundhedssektor, 

idet de små sygehuse lukkes og adgangen til privatpraktiserende læger vanskeliggøres i 

yderområderne. 

 

Stigende levealder, flere ældre, manglen på hænder og udviklingen af nye behandlingsmuligheder 

bidrager yderligere til behovet for nye løsninger. Danmark er blandt de lande i verden, der er 

kommet længst med at bruge it og ny teknologi til at forny og forbedre velfærdssamfundet. 

Danskerne bruger deres computere, mobiltelefoner og internettet hver dag. De mange nye 

digitale muligheder har på kort tid forandret hverdagen for patienter, sundhedssektor og 

virksomheder og giver dermed også fremover helt nye muligheder for at udlægge og behandle 

patienter i eget hjem, sætte patienterne i stand til at mestre egen sygdom, understøtte kontakten 

mellem patient og sundhedssektor etc.  



Den sundhedsteknologiske og –videnskabelige forskning er grundlaget for fremskridt inden for 

diagnose, behandling og rehabilitering. Dette sammenholdt med et veludbygget hospitalsvæsen, 

der efterspørger kvalitetsprodukter og en lang tradition for samarbejde mellem sektorerne, giver 

virksomhederne i Danmark de allerbedste muligheder for at fastholde og udvikle erhvervsmæssige 

styrkepositioner på sundhedsområdet. 

 

Med dagens tema inviteres virksomheder, forskere og sundhedsprofessionelle til en inspirerende 

eftermiddag, som forhåbentlig kan give input og inspiration til nye samarbejder. 

 

Program 

13.30 – 14.00 Registrering 
 

14.00 – 14.10 Velkomst og Præsentation af Eir og dagens program v. Professor og Direktør 
for Eir Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for 
Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 
 

14.10 – 14.35 Perspektiver ved digitale løsninger i sundhedssektoren ud fra et 
sundhedsøkonomisk perspektiv v. Professor Lars Ehlers, Institut for Økonomi 
og Ledelse, Aalborg Universitet 

 
14.35 – 15.00 

 
 

Case 1: Teledi@log – rehabilitering af hjertepatienter i eget hjem v. Lektor 
Birthe Dinesen og Lektor John Hansen, Institut for Medicin og 
Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 
 

15.00 – 15.15 
 
 
 
15.15 – 15.45 
 
15.45 – 16.05 
 
 
16.05 – 16.20 
 
 
16.20 – 16.30 
 
 
 
16.30 –  
 
 

Case 2: Implementering af ditital wayfinding i Danmarks nye supersygehus – 
Det Nye Universitetshospital i Skejby v. Digital konceptudvikler Ulrik Boisen, 
Signio 
 
Kaffe og udstilling 
 
Case 3: Muligheder med interaktive systemer i sundhedssektoren v. Adm. 
Direktør Søren Hofmeister, Viewcare A/S 

 
Case 4: Udlæggelse og monitorering i eget hjem - en app-case v. Strategi-og 
konsulentchef Morten Kamp Schubert, Digitales 
 
”One-Stop-Shop” – et center for samarbejde med erhvervslivet om 
udviklingsaktiviteter på sygehusene i Region Nordjylland, herunder det nye 
supersygehus v. fuldmægtig Gorm Simonsen, Region Nordjylland  
 
Afrunding, udstilling og networking samt en forfriskning 
 

  
 

 



Som det fremgår af programmet vil der sammen med lidt forfriskninger være mulighed for at se en 

lille udstilling med digitale produkter og løsninger til sundhedssektoren. Har din virksomhed eller 

din forskningsgruppe et produkt eller en løsning, som I ønsker at vise for de øvrige deltagere, 

hører vi gerne fra jer, så vi kan inkludere dette i udstillingen. Kontakt venligst: dp@hst.aau.dk 

Deadline for tilmelding til InspEir er den 17. september 2013 og foregår efter først-til-mølle-

princippet. Klik her for tilmelding. Deltagelse i arrangementet er gratis. 

Da Eir er et EU-strukturfondsfinansieret projekt vil vi tillade os at efterspørge registrering af timer 

og løndokumentation fra de af jer, der repræsenterer Eirs partnervirksomheder og –institutioner, 

idet denne dokumentation vil bidrage til at finansiere afholdelsen af arrangementet. Dette vil blot 

kræve en underskrift fra jer på dagen. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

 

 

Lars Arendt-Nielsen    Charlotte Villadsen 

Prof., dr.med., Ph.D.    Cand.merc. IVØ 

Direktør, Eir    Administrativ Leder, Eir 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Eir – Empowering Industry and Research er en forsknings- og business park, der fokuserer på at bidrage til forskningsbaseret innovation 
og forretningsudvikling i et offentligt/privat samspil. Eir repræsenterer Skandinaviens største testsite for præ-klinisk og klinisk test og 
afprøvning af nye produkter og løsninger. 
 

mailto:dp@hst.aau.dk
http://www.eirbusinesspark.com/events/87-inspeir-qdigital-og-kreativ-innovation-i-sundhedssektorenq

