Kære deltagere i Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi m.fl.
Som opfølgning på vores møde i Farsø vender jeg hermed tilbage med en invitation til at mødes med forskere fra
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet/EIR, der arbejder inden for områder, som kan
have jeres interesse, og som måske kan lede til fremtidige samarbejder.
Jeg vil derfor gerne invitere jer og kolleger til et temamøde
onsdag den 8. februar 2017
kl. 13.00 – 16.00
Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 B2, lokale B2‐107, 9220 Aalborg Øst
Det er lykkedes at samle en række spændende forskere, som vil: fortælle om deres anvendelsesorienterede
forskning inden for velfærdsteknologi, forebyggelse og rehabilitering; fortælle om deres erfaringer med
kommunesamarbejder i form af forsknings/‐udviklingsprojekter og studentersamarbejder samt endelig komme
ind på nogle af de metodikker de anvender omkring brugerinddragelse fra idé‐generering til afprøvning og
implementering.
For at der ikke bliver tale om envejs‐kommunikation, vil jeg bede om, at I senest den 27. januar 2017 sender mig
et par linjer om problemstillinger, udfordringer og projekter, som I vurderer kan danne grundlag for fremtidige
samarbejder mellem forskere og studerende ved Aalborg Universitet/EIR og de nordjyske kommuner, så vi kan
mårette programmet efter disse.
13.00 – 13.10
13.10 – 13.30

13.30 – 13. 50
13.50 – 14.05
14.05 – 14.20
14.20 – 14.50

14.50 – 15.05
15.05 – 16.00

Velkomst v. administrativ leder af EIR Charlotte Villadsen
Rehabiliteringsteknologier (eks. tunge‐kontrol‐styring), implementering og
brugerinvolvering. Der vil blive givet eksempler på kommunesamarbejder (bl.a.
studenterprojekter med plejehjem) v. lektor Lotte N. S. Andreasen Struijk
Rehabiliteringsteknologier (gang‐ og armgenoptræning v. elektrisk stimulation), design
og afprøvning v. lektor Erika Spaich
Hvem er det, der falder? Teknologier i borgernær sundhed med henblik på at forebygge
faldulykker v. adjunkt Thorvaldur Palsson og lektor Rogerio Pessoto Hirata
Pause
"Telesundheds- og telerehabiliteringsteknologier - fra brugerdreven innovation,
test og til effektvurdering. Der vil blive givet eksempler på projekter inden for
telesocialpsykiatri, telerehabilitering af borgere med hjertesvigt og kronisk
lungesygdom ( KOL)" v. Birthe Dinesen, Laboratoriet for velfærdsteknologier

Funding‐muligheder v. Helle Sønderholt Christiansen, fundrasing og projektledelses‐
kontoret, AAU
Input fra kommunerne om udfordringer, problemstillinger og projekter m.v., som kan lede
til fremtidige samarbejder samt efterfølgende diskussion om samarbejdsmuligheder

Tilmelding til arrangementet senest den 3. februar 2017 til undertegnede på cvi@hst.aau.dk.
Med venlig hilsen
Charlotte Villadsen
Administrativ leder, Eir – Empowering Industry and Research

