The True Story: Telemedicin i storskala i Danmark
Hvad siger forskningen? Og hvilke løsninger har reelt hvad der skal til?
Odense Congress Center, 5. oktober 2016

Program
9.00

Velkommen til konferencen
Kristian Kidholm og Jane Clemensen, forskningsledere i CIMT

9.15

Opening keynote – Et forskningsmæssigt og et politisk perspektiv på telemedicin i Danmark
Stephanie Lose, Regionsrådsformand (V), Region Syddanmark
Ole Skøtt, Dekan, professor, Læge, dr.med., Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet

9.45

Session 1:
KIH, TeleCare Nord og Telesår: Hvad kan vi lære om forsknings- og implementeringsmetoder,
målgruppesegmentering og ikke mindst vurderingen af de økonomiske konsekvenser fra projekt til drift
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)
Anne Lee, Specialkonsulent, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Tele Care Nord
Flemming Witt Udsen, Forskningsassistent, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering
Lise Kvistgaard Jensen, Innovationskonsulent, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

10.45

Kaffepause

11.15

Session 1, fortsat

12.30

Debat om projekternes resultater og metoder mellem projektrepræsentanterne og et panel af tre
forskningseksperter inden for telemedicin. Publikum inviteres til at deltage i debatten.
Panel:
Kjeld Møller Pedersen, Professor, COHERE - Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk
Universitet
Birthe Dinesen, Lektor og forskningsleder af Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin
og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet & Gæsteprofessor Citris UC Berkeley og UC David Health
system, CA, USA
Knud Bonnet Yderstræde, ph.d., lektor, overlæge, Endokrinologisk Afd. M, Odense Universitetshospital,
klinisk koordinerende lektor ved SDU.
Frokost og tid til at besøge udstillingen

13.30

Session 2:
Fremtidens telemedicin - Hvilke løsninger har potentialet til generel udbredelse i Danmark?
1. Virtuel udskrivningskonference mellem terapeuter, Velfærdsinnovation Sjælland.
Hasse Petersen, projektleder
2. Telemedicinsk Hjemmeophold for præmature børn, HCA Børnehospital.
Kristina Garne Holm, ph.d.-studerende
3. KOL Online Rehabilitering, Bispebjerg Hospital.
Lisbeth Østergaard, sygeplejerske
4. Virtuelle konsultationer til kontrol og behandling af diabetes, Endokrinologisk Afd. M, OUH.
Claudia Cangemi, post doc, projektleder
5. Monsenso mHealth-platform anvendt i Psykiatrien i Region Syddanmark, Telepsykiatrisk Center.
Johan Rasmussen, konsulent
6. Livsstilsmodificerende Digital Interaktiv Vejlednings Applikation (LIVA), Forskningsenheden for Almen
Praksis, SDU.
Carl Brandt, speciallæge i almen medicin

15.00

Kaffepause

15.30

Session 3:
"Løvens hule" – hvilke løsninger ville eksperterne investere i?
Vi lader et panel af beslutningstagere og eksperter vurdere de præsenterede projekter fra session 2 og
give deres bud på, hvilke de mener de kan blive det næste nationale storskalaprojekt.
Publikum inviteres også til at give feedback.
Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Susanne Duus, Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen
Nanna Skovgaard, Kontorchef, Enheden for Sundhedsøkonomi, Sundheds- og Ældreministeriet
Jens Winther Jensen, Koncerndirektør for kvalitet, forskning, innovation, patientsikkerhed og
specialeplanlægning, Region Syddanmark.

16.30

Praktiske erfaringer med udbredelse af telemedicin på tværs af regionerne
Som en del af KIH-projektet gennemførte Aarhus Universitetshospital Skejby et projekt om
hjemmemonitorering af gravide med svangerskabsforgiftning og for tidlig vandafgang. Projektet viste en
række positive resultater, bl.a. færre sengedage. Teknologien er efterfølgende blevet adopteret af
Rigshospitalet, og flere sygehuse ønsker nu også at indføre løsningen.
Men hvordan er det lykkedes overlæge Olav Bjørn Petersen at udbrede brugen af telemedicin på tværs af
regioner uden at have gennemført en klassisk randomiseret undersøgelse af effekterne? Hvilke
organisatoriske, tekniske og økonomiske udfordringer har han mødt med at sprede viden og teknologi, og
hvordan har sygehusene selv løst disse problemer uden at løsningen har været udpeget som et nationalt
satsningsområde?

17.00

17.15

Olav Bjørn Petersen, overlæge, ph.d., Center for Føtalmedicin og Ultralyd, Gynækologisk/Obstetrisk afd. Y,
Aarhus Universitetshospital Skejby
Opsamling og afrunding
Peder Jest, Direktør, Odense Universitetshospital, formand for Innovationsrådet
Reception i udstillingsområdet med mulighed for at mingle med konferencedeltagerne

Konferencen modereres af forskningslederne i CIMT, Jane Clemensen og Kristian Kidholm
Jane Clemensen er lektor og klinisk forskningsleder i CIMT. Jane har på nuværende tidspunkt 5
ph.d.-studerende tilknyttet og 2 mere undervejs, hvoraf hun er hovedvejleder for de 6.
Jane har desuden været med til at udvikle den nye kandidatuddannelse i klinisk sygepleje,
cand.cur., som startede på SDU i september 2014, hvor hun især har haft fokus på at udvikle
modulet om sundhedsteknologi og flipped healthcare.
Janes speciale er brugerinddragelse og participatory design.
Mail: Jane.Clemensen@rsyd.dk, Tlf: 3057 6717
Kristian Kidholm er ph.d. i Sundhedsøkonomi og samfundsfaglig forskningsleder i CIMT, hvor
han pt er vejleder for 3 ph.d.-studerende. Kristian har sin daglige gang som chefkonsulent i
MTV-enheden på Odense Universitetshospital og var en af hovedkræfterne bag udviklingen af
evalueringsmodellen MAST (Model of ASsesment of Telemedicine), som i dag er den mest
anvendte model i EU og anbefalet af EU-kommissionen. Kristian er desuden lektor i
sundhedsøkonomi på COHERE på SDU, med særligt fokus på økonomiske analyser af
telemedicin.
Mail: Kristian.Kidholm@rsyd.dk, Tlf: 3058 6477

