Invitation til online E-sundhedsbattle i E-sundhedsobservatoriet på Zoom:
Arrangørgruppen i E-sundhedsobservatoriet har besluttet at afholde en online E-sundhedsbattle om
innovative e-sundhedsløsninger på Zoom for at vise, at vi overlevede aflysningen af årskonferencen
2020.
Du inviteres hermed til at deltage gratis på Zoom:

Tirsdag den 8. december 2020 kl. 14 – 16
E-sundhedsbattlen indledes med en velkomst samt et oplæg fra keynote speaker: Marianne Voldstedlund, Sektionsleder Data Integration og Analyse, Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut med
titlen: COVID-19 - Hvor kommer alle tallene fra? og afsluttes med information om konferencen 2021.
Selve E-sundhedsbattlen består af pitches på max 6 minutter, der efterfølges af spørgsmål fra dommerpanelet i max 2 minutter. Dommerpanelet består af repræsentant fra hhv. Forbrugerrådet TÆNK,
Danske Lægesekretærer og Dansk Sygeplejeråd.
Du finder programmet på næste side og online her.
Der er 2 ordstyrere, der bl.a. styrer tiden.
Der uddeles en dommerpris og en publikumspris til de bedste pitches.
Vi håber, du har tid og lyst til at være med - Deltagelse er gratis, men det kræver individuel tilmelding
her. Link til Zoom udsendes et par dage før.
Beslutning om at aflyse årskonferencen så tæt på afholdelsen samt at tilbagebetale deltagergebyr og
gebyr for standbooking, har medført en del økonomiske dønninger for E-sundhedsobservatoriet. Vi er
derfor meget taknemmelige for de donationer, vi allerede har modtaget.
Vi håber, flere virksomheder vil bidrage med donationer og / eller medfinansiering, som enten kan
være donationer i form af kontant bidrag eller medfinansiering i form af timer. Du finder skabelonerne og listen over donationer her.

Alle virksomheder, der donerer eller medfinansierer til E-sundhedsobservatoriet synliggøres på hjemmesiden med organisation, link til hjemmeside og logo. Kontakt gerne E-sundhedsobservatoriet på:
2058 5132 eller på mail: e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk

Program for online E-sundhedsbattle om innovative e-sundhedsløsninger
Kl. 14:00

Velkommen til online E-sundhedsbattle
Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
COVID-19 - Hvor kommer alle tallene fra?

Kl. 14:05 Marianne Voldstedlund, Sektionsleder Data Integration og Analyse, Infektionsberedskabet, Statens Serum
Institut

Kl. 14:25
Kl. 14:35
Kl. 14:45
Kl. 14:55

PRO på Patientens Præmisser - når kronisk sygdom ikke kan standardiseres
Mette Maria Skjøth, CIMT, OUH

Mobilapplikationen ’Viden om diabetes’: Rådgivning om diabetes i lommen
Paula Wibroe Leth, Projektleder, Steno Diabetes Center Odense

Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger
Mikkel Harbo, Director, Business Development and Product Management, Systematic

Hvordan får man AI beslutningsstøtte til at fungere i virkeligheden i sundhedssektoren?
Rong Chen, CEO, Cambio (oplæg er på engelsk)

Digital Coaching af patienter med Type 2 diabetes og beslutningsstøtte i Almen praksis – DICTA
Kl. 15:05 Carl J. Brandt, PhD, Praktiserende læge, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Kl. 15:15
Kl. 15:25
Kl. 15:35
Kl. 15:45

Kl. 15:55

PRO data kan sikre ensartet behandling - hver for sig!
Majlis Mølenberg, Director Healthcare Danmark, IQVIA

Appen smitte|stop
Birgitte Drewes, Enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Brugervenlig IT til understøttelse af kvalitetsudvikling og benchmarking i speciallæge praksis
Claus Duedal Pedersen, Enhedschef, Sundhed.dk

Robotunderstøttet præferenceliste til hurtige omstillinger fx COVID-19
Aisha Zahoor Malik, Ph.d. studerende, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden

Afrunding - E-sundhedsobservatoriet 2021
Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, Aalborg Universitet

Vi håber, vi ses til online E-sundhedsbattle
Med venlig hilsen
E-sundhedsobservatoriet

