FOLKEMØDET 2017

LABORATORIE FOR
VELFÆRDSTEKNOLOGI

DEBATTER OM FREMTIDENS PATIENT
Laboratorie for Velfærdsteknologi, Aalborg Universitet invitererer til to paneldebatter om
patienters deltagelse i og forventninger til fremtidens velfærdsteknologier.

SELF-TRACKING TEKNOLOGI SÆTTER HJERTEPATIENTER I FØRERSÆDET
- Hjertepatienter og self-tracking teknologier: muligheder og udfordringer?
Tid og sted: 15. juni kl. 13:45 - 14:45 i Sverigesvejs Eventtelt
Fremtidens borgere vil i høj grad indsamle egen data via teknologi og følge disse online
- dette fænomen er døbt ”self-tracking”. Antallet af gadgets, som er koblet til internettet,
vil i 2020 overstige antallet af telefoner, tablets og computere. Men er hele vores samfund
gearet til at bruge self-tracking teknologi? Kan alle borgere sætte sig i førersædet ift.
egen sygdom og sundhed? Vil de nye teknologier skabe ulighed for sundhed? Hvad med
de etiske aspekter? Og hvilke krav sætter det til sundhedsprofessionelle?
Paneldeltagere:
• Morten Ørsted-Rasmussen, Forebyggelseschef, Hjerteforeningen
• Malene Hollingdal, Overlæge, Hjerteafdelingen Regionshospitalet Viborg
• Helle Spindler, Lektor, Psykologisk, Institut Århus Universitet
• Birthe Dinesen,(ordstyrer) Lektor, Aalborg Universitet

SUNDHEDSVÆSEN, DISRUPTION OG NY TEKNOLOGI

- Hvordan sikres innovativ synergi mellem sundhedsvæsenet og fremtidens teknologier?
Tid og sted: 15. juni kl. 15:00 - 16:00 i Sverigesvejs Eventtelt
Velfærdsteknologi har medvirket til øget borger- og patienttilfredshed, men der er dog
ikke sket innovative eller radikale ændringer i måden at levere offentlige ydelser på.
Hvordan kan potentialerne i brugen af fremtidens teknologi indfries fuldt ud? Hvordan
kan en øget innovationsindsats i sundhedsvæsenet omsættes til win-win for flere parter
i samfundet? Hvordan får vi sat disruption og fremtidens teknologi på dagsordenen, så
sundhedsvæsenet som en helhed bliver mere innovativ og teknologi-adopterende - og
derved opnår en hurtigere gevinstrealisering?
Paneldeltagere:
• Flemming Møller Mortensen, Sundhedsordfører Soc. Dem., MF
• Søren Damgaard, Innovationsdirektør, Aalborg Universitet
• Arne Nicolajsen, Direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune
• Malene Hollingdal, Overlæge, Hjerteafdelingen Regionshospitalet Viborg
• John Hansen, (ordstyrer) Lektor, Aalborg Universitet

