
 
 
 
 

 
 

 

 
  

Om konferencen: 

Digitale sundhedsteknologier som videokommunikation med patienter, apps med information 

om behandlingsforløb og hjemmemonitorering via digitalt måleudstyr er i de seneste år for 

alvor kommet ind i det danske sundhedsvæsen, og Danmark er blandt de førende på dette 

område internationalt. Den digitale transformation af sundhedsvæsenet afspejler en politisk 

målsætning, og corona-pandemien satte for alvor gang i denne udvikling. Derfor har vi set 

en stor vækst i digitale sundhedstilbud og især virtuelle patientkontakter på sygehuse og i 

almen praksis i det sidste år.  

Undersøgelser viser, at borgerne generelt er tilfredse med den digitale kontakt med 

sundhedsvæsenet og ønsker, at mulighederne øges. Men ønsket fra flertallet om digitale 

behandlingstilbud skal balanceres med andre hensyn, fx at nogle borgere har fravalgt digital 

kontakt med det offentlige eller er bekymrede for datasikkerheden.  

Konferencen undersøger denne udvikling i digitale sundhedstilbud gennem oplæg fra 

forskere fra bl.a. almen praksis, hospital og psykiatri, og præsenterer eksempler på nye 

teknologier, som er på vej ind i sundhedsvæsenet rundt om i landet. Til slut drøfter et panel 

af politikere, sundhedsprofessionelle og patientforeninger deres perspektiver på fremtidens 

digitale sundhedsvæsen, og hvordan vi rammer en god balance mellem digitale tilbud til 

dem, der kan og vil – og adgang til behandling af høj kvalitet for de borgere, som ikke 

ønsker at bruge digitale tilbud.  

Konferencen tager også udgangspunkt i Odense Universitetshospitals målsætning om at 

sætte ”Patienten først”. Derfor har vi inviteret et panel af borgere og patienter til at deltage i 

konferencen og give deres perspektiv på de præsenterede emner i løbet af dagen.  

 

Forskerparken, Odense - 22. september 2021 - kl. 9.15-16.00 

Konferencen er en del af WHINN – Week of Health and Innovation 
 

Pris: 179 kr. inkl. moms (madbillet til dagen) 

Registrering: www.whinn.dk 

 

 
 
 
 

Konference: 
Digital transformation af sundhedsvæsenet  

– en balance mellem teknologiens muligheder og patienternes ønsker 

http://www.whinn.dk/


 
 
 

Program 

8.30 Registrering, morgenmad, mulighed for at besøge udstillingsområdet 

9.15 Velkomst 

Niels Nørgaard Pedersen, adm. direktør, Odense Universitetshospital (OUH) 

9.25 

 

 

 

9.35 

 

9.50 

 

 

10.15 

 

10.30 

Den seneste udvikling i brug af digitale sundhedsteknologier i sundhedsvæsenet:  

Hvor langt er vi kommet og hvor er udfordringerne? 

Moderator: Kristian Kidholm, professor, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk 

Teknologi, OUH & SDU 

Udviklingen på en hospitalsafdeling  

Christoph Patrick Beier, overlæge, professor, Neurologisk Afd. N, OUH 

Udviklingen i almen praksis 

Elisabeth Assing Hvidt, lektor, og Jens Søndergaard, professor, forskningsleder, 

forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 

Udviklingen i psykiatrien 

Lisbeth Thisted, projektchef, Telepsykiatrisk Center, Region Syddanmark 

Paneldrøftelse mellem moderator og oplægsholdere 

11.15 Frokost; inkl. tid til at besøge udstillingsområdet og deltage i matchmaking 

12.30 Fremtidens digitale sundhedsteknologier 

Korte oplæg om igangværende projekter og sundhedsteknologier,  der er på vej ind i 

sundhedsvæsenet rundt om i Danmark.  

Oplæg og speakers: 

- Hospital at Home – Projekt Influenz-er 

Thea Kølsen Fischer, Forskningschef, ledende overlæge, Nordsjællands Hospital og 

klinisk professor, Københavns Universitet 

- Fingeren på hjertet 

Birthe Dinesen, professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, leder af 

Laboratoriet for Velfærdsteknologi, Aalborg Universitet 

- Digital understøttelse af livstruede patienter 

Niels Christian Hvidt, dr.theol, professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut 

for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet 

- Digital Vision 

Louise Vestring, oversygeplejerske, Afd. for Medicinske Mavetarmsygdomme S, og 

Kathrine Rayce, ph.d., post.doc, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH  

- Digitale interventioner i en psykiatrisk kontekst 

Mia Beck Lichtenstein, forskningsleder, ph.d., Telepsykiatrisk Center, Region 

Syddanmark  

- IV-pumpe i eget hjem 

Malene Kildemand, Klinisk sygeplejespecialist, Fælles Daghospital, OUH 



 
 
 

13.45 Internationale perspektiver – hvor langt kan man gå? 

Inspiration fra sundhedsvæsener i andre dele af verden i form af videoer med førende 

eksperter og forskere.  

14.15 Pause 

14.45 Debat – Ønsker til fremtidens digitale sundhedsvæsen 

Hvordan mener patientforeninger, de sundhedsprofessionelle, regionerne, m.fl. at vi kan 

sikre balancen mellem teknologiens muligheder og patienternes ønsker til fremtidens 

digitale sundhedsvæsen?  

Del 1: Hvad mener patienterne og patientforeningerne? 

Paneldeltagere:  

- Iben Hougaard, Analyse- og dokumentationschef, Danske Patienter 

- Anne Brandt, Direktør, Lungeforeningen 

 

Del 2: Hvad mener politikere, regioner, kommuner og de sundhedsprofessionelle? 

Paneldeltagere: 

- Mette Bossen Linnet, formand for digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark 

- Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner 

- Simon Serbian, Lægeforeningen, Ortopædkirurgisk Afd. Herlev-Gentofte Hospital 

- Jane Clemensen, professor, HC Andersen Børne- og Ungehospital, OUH 

- Anne Højmark Jensen, sundhedschef, Svendborg Kommune 

16.00 Afslutning på konferencen 

 


