TeleCare Nords projektpartnere

MORSØ KOMMUNE

TeleCare Nord
Afslutningskonference
18. november 2015

Danmarks største storskalaprojekt inden
for telemedicin målrettet KOL-patienter,
TeleCare Nord, er netop afsluttet.
Kom og hør om erfaringerne - og hør forskere og politikere vurdere fordele og udfordringer ved brug af hjemmemonitorering i fremtidens sundhedsvæsen.

Bidragsydere

DEN EUROPÆISKE UNION

VÆKSTFORUM

www.telecarenord.dk

Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

TeleCare Nord
Telemedicin har i de senere år været det helt store "buzz-word" inden for sundhedsvæsnet. Mange har ment, at telemedicinske løsninger - eksempelvis monitorering af kronisk syge i eget hjem – vil kunne løse en del af de økonomiske og
personalemæssige udfordringer, sundhedsvæsnet står over for. Også regeringen
ser telemedicin som et vigtigt redskab til at løse disse udfordringer.
Men kan det overhovedet svare sig? Bruger vi pengene godt nok? Eller er vi så
forblændede af teknologiens muligheder, at vi overser det indlysende; nemlig at
teknologi er dyrt, og at kronikerne kan risikere at blive mere overladt til sig selv og
til teknologien end nu? Og - hvad siger patienterne selv?
Det er nogle af de spørgsmål, vi vil se på, når TeleCare Nord inviterer til afslutningskonference. Her offentliggør vi resultaterne af tre et halvt års arbejde med
telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL-patienter i Nordjylland. De erfaringer,
der er gjort i TeleCare Nord, får afgørende indflydelse på den måde, vi kommer
til at implementere telemedicin på i hele landet. Derfor vil forskere, politikere og
patientorganisation sætte telemedicinen i perspektiv.
Hvem er velkommen
Konferencen er først og fremmest målrettet politikere, beslutningstagere og patientorganisationer samt forskere og virksomheder, der arbejder med telemedicin.
Tid:

18. november 2015 kl. 9.00-16.00
Der vil blive serveret frokost undervejs, ligesom der er mulighed for at
få demonstreret telekittet, som er TeleCare Nords løsning til borgerne

Sted: Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Der er gratis P ved hotellet
Hotellet ligger 3 minutters gang fra banegården
Tilmelding:
Deltagelse er gratis.
Dog opkræves et no-show gebyr på 500 kr.
Tilmeld dig på flg. links:
		
Tilmeld dig her

OBS! Hvis du er ansat i Region Nordjylland
skal du tilmelde dig her:
Tilmeld dig her

Fakta om TeleCare Nord
TeleCare Nord er et telemedicinsk storskalaprojekt, der har været etableret som et tværsektorielt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, alment
praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet.
Projektet har efterprøvet effekten af telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter. Samarbejde på tværs af sektorer og
ensartet opgaveløsning i hele Nordjylland har
været en væsentlig del af projektet. Derfor
har TeleCare Nord udviklet og implementeret
fælles drifts- og serviceydelser, og herunder
designet en model for fordeling af ansvar og
løsning af opgaver. Herefter er den samlede
telemedicinske løsning blevet implementeret
i hele Nordjylland.
Projektet startede i 2011 og sluttede medio
2015. Læs mere om projektet på:
www.telecarenord.dk

Program
Moderator Trine Sick

Kl. 09.15
Velkomst
Styregruppeformand i TeleCare Nord Dorte Stigaard byder velkommen og fortæller om baggrunden
for, at Nordjylland valgte at involvere sig i et telemedicinsk storskalaprojekt
Kl. 09.40
Telemedicin i fremtidens sundhedsvæsen - regeringens vision
Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, S. Tanker og visioner om telemedicin i
fremtidens sundhedsvæsen
Kl. 10.00
TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin?
Medlem af styregruppen for TeleCare Nord, professor Ole Hejlesen, Aalborg Universitet, forklarer, med
afsæt i TeleCare Nord, de perspektiver, projektet har åbnet for såvel nye forskningsområder som for
offentligt/privat samarbejde
Kl. 10.30

Pause

Kl. 11.00

Hjørring Kommunes KOL kor synger

Kl. 11.15
Er der penge at spare ved telemedicin?
Ph.d.-studerende Flemming Witt Udsen, Aalborg Universitet, cand. oecon. Han forsker i de sundhedsøkonomiske effekter af TeleCare Nord-projektet: Kan besparelserne opveje omkostningerne?
Kl. 11.45
Hvad er de patientnære effekter af TeleCare Nord?
Ph.d.-studerende Pernille Heyckendorff Lilholt, Aalborg Universitet, er uddannet sygeplejerske og
Cand. scient. i Klinisk Videnskab og Teknologi. Hun fremlægger resultaterne af sine undersøgelser af
de sundheds- og patientmæssige effekter ved anvendelsen af telemedicin
		
12.15		
Frokost. Der er buffet og mulighed for networking
13.15		
Kommunerne som partner i forskningen
Mogens Gade er borgmester i Jammerbugt Kommune og formand for Kommunekontaktråd Nordjylland, der er en samarbejdsorganisation for borgmestrene og politikerne i de 11 kommuner i Region
Nordjylland. Mogens Gade fortæller om det nordjyske samarbejde på tværs af kommuner og sektorgrænser, og han peger på, hvordan de nordjyske erfaringer vil kunne benyttes af resten af landet
Kl. 13.30
Nordjylland som telemedicinsk fyrtårn?
Første næstformand i Regionsrådet Jes V. Laursen, Region Nordjylland, fremlægger visionerne for
telemedicin-området i Nordjylland. Hvordan kan vi, med afsæt i erfaringerne fra TeleCare Nord,
arbejde videre med telemedicinske løsninger?
Kl. 13.45
Samarbejde på tværs af sektorer
Ph.d.-studerende Jannie Kristine Bang Christensen, Aalborg Universitet, er uddannet sociolog, cand.
scient. Hun har beskæftiget sig med det organisatoriske setup i TeleCare Nord, og hun fortæller om,
hvordan samarbejdet mellem kommunerne, sygehusene og almen praksis har udfoldet sig i praksis
14.15		
Health Literacy: Gør telemedicin patienterne klogere på egen sygdom?
Ph.d. cand. scient. med. Lisa Hæsum, Aalborg Universitet, beskæftiger sig med begrebet Health
Literacy, der kort kan forklares som patienternes evne til at forstå, vurdere og handle på sundhedsrelateret information. Hun har undersøgt, om deltagelsen i TeleCare Nord har styrket KOL-patienternes
Health Literacy – og om det har øget deres livskvalitet
Kl. 14.45

Pause

Kl. 15.15
Samarbejdet med og om patienten - perspektiver i telemedicin
Lungeforeningen sætter fokus på, hvordan vi i det telemedicinske arbejde holder fokus på patienternes behov. Direktør Anne Brandt fortæller om fremtidsperspektiverne og om telemedicins rolle i en
fremtidig national lungeplan.
Kl. 15.45
Afrunding
Næstformand i TeleCare Nord Bente Graversen afrunder konferencen

