
Tidspunkt Program

Kl. 8.30-9.00 Registrering og morgenmad/kaffe

Kl. 9.00-9.20 Velkomst 
v/Bent Hansen, regionsrådsformand for Region Midtjylland, Hanne Bæk Olsen, borgmester i Silkeborg og Holger Blok, 
adm. direktør i EnergiMidt

Kl. 9.20-9.30 Dagens agenda
Poul Erik Skammelsen, journalist og tv-vært, sætter rammerne for dagens program, hvor partnerskab bag fremdrift af 
telemedicin er hjørnestenen.

Kl. 9.30-10.00 Region Midtjyllands telemedicinske strategi
v/Jørgen Schøler Kristensen, cheflæge, Hospitalsenheden Horsens og Jørn Lodahl, IT-chef, Region Midtjylland

Region Midtjyllands telemedicinske strategi præsenteres – herunder rammerne for telemedicin, regionale prioriteringer og 
partnerskaber.

Kommunernes rolle i de regionale strategier
v/Jann Hansen, ordførende direktør, Silkeborg Kommune

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes satsning på telemedicin belyses de overvejelser og dilemmaer kommunerne står 
i nu, hvor opgaven er at spille sammen med de regionale strategier. Hvilke partnerskaber er nødvendige, og hvem har rollen 
som primær ”driver”? I hvor høj grad skal kommunerne kigge ud over egne ansvarsområder? Samarbejdet er i gang, og 
gevinsterne skal høstes – hellere i dag end i morgen.

Region Midtjylland, Silkeborg Kommune og EnergiMidt inviterer 
beslutningstagere til telemedicinsk innovationsdag 
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Tidspunkt Program

Kl. 10.00-10.50 Cases: Partnerskaber som nøglen til succes 

1.   Projekt sårbehandling – samarbejde mellem Regionshospital Silkeborg og Silkeborg Kommune
v/Helle Lauritsen, sårsygeplejerske, Regionshospitalet Silkeborg og Hanne Steffensen, sygeplejerske, 
Silkeborg Kommune

Siden 2007 har Regionshospitalet Silkeborg arbejdet med telemedicinsk sårbehandling. Denne form for sårbehandling giver 
mulighed for et tæt samarbejde mellem sårsygeplejerskerne i hjemmeplejen, sårsygeplejerskerne i sårklinikken og praktise-
rende læger. Det løbende samarbejde mellem ”specialister” styrker det faglige niveau og giver patienterne en række fordele 
i form af bedre beslutningsgrundlag for behandling og hurtigere indgriben. Desuden giver det færre rutinekontroller og 
mindre transport. Casen har fokus på organisationsopbygning, betydning for patient og styrken ved samarbejdet.

2. Projekt Horsens På Forkant med Sundhed – Udvikling af et Sundheds-Hotspot 
v/Karin Holland, direktør, Voksen og Sundhedsområdet, Horsens Kommune

Horsens På Forkant med Sundhed er et forskning og udviklingsprojekt mellem Regionshospitalet Horsens og Horsens 
kommune, der vil gøre det muligt for borgere at benytte sig af et Sundheds-Hotspot - Ét samlede kontaktpunkt for en lang 
række sundhedsydelser, der inkluderer teknologiske løsninger i borgernes hjem samt virtuelt fælles call-center for fagpro-
fessionelle klinikere. Projektet beror sig på et tæt partnerskab, hvor der indgår både deling af budget, fælles ansættelser og 
styregrupper.

3.  Projekt FearFighter - samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Content Consulting og CCBT
v/Kim Mathiasen, projektleder, Klinik for angstlidelser, Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter er behandling af angstlidelser på basis af computerbaseret kognitiv adfærdsterapi (c-KAT). Projektet 
har krævet samling af mange forskelligartede kompetencer. Netop denne samling af højt specialiserede kompetencer vur-
deres at være grundlaget for projektets succes. Samarbejdsstruktur, læring og fremtidsperspektiv diskuteres. Segmenter 
af det danske og det engelske program vil blive demonstreret.

Kl. 10.50-11.05 Pause

Kl. 11.10-11.30 Erfaringer fra udlandet – The importance of collaborative goal setting (in English)
v/Franziska Günzel, ph.d., Department of Business Administration, Business and Social Sciences, Aarhus University

Telemedicine projects involve a variety of organizations and individuals with different goals. Collaborative goal setting is 
therefore crucial for the long-term success of any telemedicine cooperation and involves establishing specific, measurable, 
attainable, and time-targeted indicators. Based on experience with telemedicine projects from the United States and Germany 
this presentation aims at presenting economic, structural, and medical indicators that fulfill these premises and discussing 
how they can be implemented.

Kl. 11.30-11.50 Erfaringer fra Danmark – Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter
v/Lars Ehlers, professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet og leder af Center for Forbedringer i Sund-
hedsvæsenet (Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI). Lars Ehlers har medvirket ved evaluering af 
telemediciniske løsninger inden for bl.a. hjemmemonitorering af KOL patienter og akut behandling af iskæmisk 
apopleksi. Lars Ehlers er medlem af styregruppen for TeleCare Nord projektet, samt medlem af forskningsgrup-
pen for Projekt FearFighter.

De økonomiske udfordringer på sundhedsområdet er voksende. Med udgangspunkt i det nuværende evidensgrundlag om ef-
fekt og økonomi ved telemedicinske interventioner opstilles et bud på fremtidens business case for telemedicinske løsninger.

Kl. 11.50-12.10 Fremtidens telemedicin baseret på generisk samarbejdsplatform
v/Kristjar Skajaa, centerchef ved Hjertecentret, Aarhus Universitetshospital Skejby

Præsentation af Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH). Projektet, der er det største af sin art i Danmark, har fokus 
på at understøtte behandlingsforløb på tværs af sektorer og resultater i en vurdering af den kliniske sikkerhed ved patient-
målte data til monitorering og justering af behandling i hjemmet. I KIH afprøves og demonstreres it-løsninger med vægt 
på integration mellem eksisterende it-systemer og telemedicinsk hjemmemonitorering som led i at opstille en platform og 
infrastruktur til telemedicin i Danmark.

Kl. 12.15-12.30 Paneldebat
Afsluttende paneldebat med regionsrådsformand Bent Hansen, borgmester Hanne Bech-Olsen, adm. direktør, EnergiMidt, 
Holger Blok, formand for praktiserende læger Bruno Meldgaard samt adm. direktør, Viewcare Søren Hoffmeister.

Kl. 12.30 Frokost og tak for i dag


