
Mens sommeren ebber ud, rykker konferencen ”Velfærdsløftet 
er lige om hjørnet” tættere på. Det samme gør et bedre og 
nemmere liv som ældre og som kroniker.

På konferencen guider Reimer Bo os nemlig frem til resultaterne 
af UNIK og Lev Vels målrettede arbejde igennem fire år, og du 
får svar på, hvordan den sundhedsteknologi, der skal sikre 
bedre velfærd for ældre danskere og for patienter med kroniske 
lidelser, kommer til at fungere.

Konferencens hovedtalere byder på to interessante indspark. 
Kevin Dean, bl.a. gæsteprofessor på Mærsk Mc-Kinney Møller 
Instituttet på Syddansk Universitet, fortæller om, hvordan 
National Health Service, NHS, tilskynder innovation i 
Storbritannien og om de overvejelser, man som virksomhed bør 
have, når man vil ind på markedet for sundhedsteknologi – mens 
Jan Rose Skaksen, direktør i KORA og professor i økonomi, taler 
under overskriften: Mere velfærd kræver øget produktivitet.

Ud over de spændende sessions på konferencen vil Reimer Bo 
i en paneldebat stille skarpt på de udfordringer, som private 
virksomheder møder, når de vil afsætte deres velfærdsteknologi 
til sundhedssektoren.

Samtidig kan du udveksle erfaringer og netværke med 
fremstående personer inden for sundhedsteknologi, og du 
kan gå på opdagelse på udstillingen, hvor UNIK og Lev Vel 
viser resultaterne af deres projekter.

Håber, vi ses,
UNIK & Lev Vel
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9.30 Velkomst

9.45  Jan Rose Skaksen, direktør i KORA 
 Mere velfærd kræver øget produktivitet 
 Jan Rose Skaksen gør os klogere på de tanker, der 

ligger bag denne påstand, og giver sine bud på, hvordan 
velfærdsteknologi kan bidrage til øget produktivitet  
i sundhedssektoren

11.00  Parallelle sessions
 • Mange ældre skal tage medicin flere gange dagligt. 

Desværre får en del ikke indtaget den rette dosering, og 
det påvirker deres helbred og velbefindende. Lev Vel har 
i samarbejde med offentlige og private aktører udviklet 
teknologiske løsninger, der kan hjælpe de ældre

 • Målrettet træning foregår i dag oftest én til én mellem 
patient og fysioterapeut kombineret med, at patienten 
træner hjemme, men ved hjælp af sensorteknologi kan 
terapeuten følge patientens hjemmetræning og dermed 
øge kvaliteten. Hør om de spændende løsninger, der er 
udviklet og testet i UNIK og Lev Vel

12.00  Frokost, udstilling og networking

13.00  Kevin Dean, visiting professor, 
 Maersk Mc-Kinney Moller Institute, 
 University of Southern Denmark
 Innovation, Health & Wealth - Solving the 

NHS’ Innovation challenges (på engelsk)
Kevin Dean will describe how the National Health 
Service, NHS (UK), is driving innovation through its  
Innovation Health & Wealth Programme, including  
the advent of Academic Health Science Networks. 

 Kevin will also share his thoughts on incentives  
for innovation and what healthcare technology  
companies need to consider when approaching the 
healthcare market

14.15  Parallelle sessions
 • UNIK og Lev Vel har sat fokus på nogle områder, 

hvor ny teknologi kan hjælpe kronikere til et godt og 
aktivt liv i eget hjem – blandt andet sammenhængende 
patientforløb, mulighed for selvmonitorering, tidlig 
diagnose og træningsteknologi

 • Private og offentlige partnere fra UNIK og Lev Vel 
giver deres bud på udfordringer og gevinster og på, 
hvordan der skabes gode resultater i samarbejdet 
mellem offentlige og private aktører

15.30 Paneldebat
 Markedet bugner med velfærdsteknologiske løsninger.  

De fleste løsninger er både udviklet og testet i 
samarbejde med sundhedssektoren, men imple-
menteres ofte ikke efterfølgende trods gode test- 
resultater. Hvad skal der til for, at sundhedssektoren 
investerer i velfærdsteknologi?
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