
Temadag om forskning i sundhedsteknologi 
9. oktober 2018

Om temadagen
Kom til en spændende eftermiddag i 
forskningens tegn, hvor vi præsenterer den 
multidisciplinære forskning i sundheds-
teknologi, som finder sted på tværs af  
afdelinger og faggrupper på OUH og SDU. 

Udvikling af nye sundhedsteknologier 
kræver mange forskellige typer forskning, 
og på temadagen viser vi eksempler på 
forskning i de forskellige faser af 
innovationsprocessen. 
Den første fase er udviklings- og idéfasen, 
hvor løsninger udvikles i tæt samarbejde 
med patienter og personale. Anden fase er 
evaluering, hvor vi måler effekten af de nye 
teknologier. Tredje fase er implemen-
tering, hvor vi bl.a.. studerer, om de ønskede  
resultater er opnået samt brugernes  
tilfredshed med løsningen. 

Temadagen er samtidig en anledning til 
at byde velkommen til to nye adjungerede 
professorer, da både George Crooks og Lars 
Konge vil holde tiltrædelsesforelæsning på 
dagen.

Til slut er der mulighed for at møde de 
mange tilknyttede ph.d.-studerende og 
seniorforskere og høre om deres arbejde. 

Se programmet på side 2. 
Fra klokken 15.45-16.00 er der kaffe og kage 
med mulighed for at møde CIMT’s forskere.

Vel mødt!

Hvem er CIMT? 
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi er 
et forsknings- og innovationscenter, som 
bygger bro mellem Odense Universitets- 
hospital og Syddansk Universitet.
 
CIMT arbejder med både forskning,  
udvikling og implementering inden for 
medicinsk teknologi som fx apps til 
patienter og personale, artificial intelligence, 
robotter, droner, selvmonitorering, video- 
konsultationer, kamerapiller m.m. 

Læs mere på www.CIMT.dk

Målgruppe
•	 Forskere og forskningsledere på OUH’s   

kliniske afdelinger
•	 Forskere på alle SDU’s faktulteter med 

interessere i sundhedsteknologi
•	Afdelingsledere på OUH’s kliniske          

afdelinger 
•	Udviklingssygeplejersker på OUH’s     

kliniske afdelinger

Praktisk information
Hvornår: Tirsdag d. 9. oktober kl. 16-19
Hvor: Odense Universitetshospital,  
Indgang 93, Auditorie 1+2
Pris: Gratis (men husk tilmelding!)
Registrer dig her: Plan2Learn 

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx%3Fid%3D58175


18.00-19.00 Reception og forskningsbazar
Mød CIMT’s forskere i uformelle rammer, hvor du kan høre om de mange 
forskningsprojekter mens du nyder lidt mad og drikke.

Temadag om forskning i sundhedsteknologi
Program

16.00 Velkommen 

16.05 Tiltrædelsesforelæsninger 
(foregår på engelsk)

Can Digital Health and Care  
Services Truly Empower Patients?
Whose data is it anyway! 
Professor George Crooks, OBE MBChB 
FRCP FRCGP, Chief Executive Officer
Digital Health & Care Institute (DHI), 
Scotland, hosted by the University of 
Strathclyde. Adjunct professor in Digital 
Health and Care Development at CIMT, 
Faculty of Health Sciences, University of 
Southern Denmark. 

Simulation in training of healthcare 
personnel – the patient first  
perspective
Lars Konge, PhD, MD, clinical professor 
at the Institute for Clinical Medicine, KU, 
CAMES - The State University Hospital in 
Copenhagen, adjunct professor of 
Innovative medical technology and 
simulation practice at CIMT, Faculty of 
Health Sciences, University of Southern 
Denmark. 

17.00 Strategisk forskning i 
sundhedsteknologi

Strategisk fokus på  forskningen 
Tessa Lind Gjødesen, MPM, phd., daglig 
leder af Center for Innovativ Medicinsk  
Teknologi og Innovationschef på OUH.
 
Forskningsbaseret design af system 
til identifikation af højrisiko-
patienter i akutmodtagelsen  
Thomas Schmidt, ph.d., adjunkt, SDU 
Sundhedsteknologi, Mærsk Mc-Kinney 
Møller Instituttet.

Måling af effekt af hjemme- 
monitorering for præmature børn
Kristina Garne Holm, ph.d.,  
sygeplejerske, HC Andersen Børne- 
hospital, OUH.

Evaluering af brugernes oplevelse 
af implementerede apps til  
patienter i Region Syddanmark 
Kristian Kidholm, ph.d., samfunds- 
videnskabelig forskningsleder i CIMT.


