
INVITATION
Fremtidens sundhedssektor kræver 
nye løsninger og tekno logier

Vi skal gøre tingene smartere, mere effektivt og være endnu bedre til at 
samarbejde på tværs. Der er stort potentiale i at forske og udvikle nye 
sundhedsteknologiske løsninger på de udfordringer, som efterspørges  
ikke bare i Danmark, men i de fleste vestlige lande. 

Nye teknologier åbner muligheder for at levere effektiv behandling, pleje og omsorg til  
flere for de samme penge, men er vi i Danmark gode nok til at fremme samarbejdet mellem 
læger, ingeniører, virksomheder og det offentlige til gavn for hele sundhedssektoren?
 
Fokus på konferencen er, hvordan vi styrker det tværvidenskabelige samarbejde, så poten-
tialet på det sundhedsteknologiske område kan indfries. Det sker gennem en række inspire-
rende visionsoplæg, cases og en politisk diskussion af området. Målet med konferencen er 
at samle en bred kreds af relevante aktører inden for området, som sammen kan drøfte, 
hvordan vi fremmer udviklingen af ny sund teknologi i Danmark. 

Konferencen foregår: 

  Fredag den 19. maj 2017 kl. 9.00 – 13.00  
Fællessalen, Christiansborg

Tid
Fredag den 19. maj 2017
kl. 9.00 – 13.00

Sted
Fællessalen, Christiansborg

Tilmelding 
Klik her

Konferencen er gratis.  

!

Vært 

http://www.conferencemanager.dk/sundteknologi


9.00 Velkomst 
 Jakob Engel-Schmidt, MF (V)

9.10 Et blik ind i fremtiden: Visioner for  
 sundhedsteknologi 
 
  A Hvad er det nye på teknologiscenen og hvilken 

betydning vil det få for sunds sektoren? 

 Jan Madsen, teknologiekspert og professor DTU
 
  B Fremtidens sundhedssektor – hvor er vi på vej 

hen?

 Anders Faeste, Partner & Managing Director  
 Copenhagen, Boston Consulting Group 
 
  C Potentialet i forskning på tværs samt anbefalin-

ger fra Vækstteam for Life Science

  Liselotte Højgaard, MD, klinikchef Rigshospitalet, 
professor Københavns Universitet og formand for 
Grundforskningsfonden

10.10  Cases: Sundhedsteknologi i praksis  

 ·  Biomaterialer kan hjælpe med at kurere kræft

 Professor Thomas L. Andresen, DTU 

 · Krydsfeltet mellem klinik, teknologi, forskning 
 og innovation – eksempler fra søvnforskning

  Poul Jennum, overlæge Rigshospitalet/Glostrup 
og professor Københavns Universitet

10.40 Pause

11.00 Cases: Sundhedsteknologi i praksis (fortsat)

  · Hjerneforskning – interface mellem hjerne og 
teknologi

  Troels W. Kjær, overlæge Region Sjællands  
Neurofysiologiske Center og professor  
Københavns Universitet

 ·  Medicocase med Herlev Hospital 

 Bjarne Roed, adm. direktør Siemens Healthcare

11.30  Hvordan får vi den rette finansiering af  
sundhedsteknologi?  

  Debat om barrierer og muligheder i forhold til fi nan
siering for at fremme tværfagligt samarbejde mel-
lem sundhedsvidenskabelig og teknisk forskning.

 Bent Hansen, formand for Danske Regioner 

 Paneldebat med 

 •  Birgitte Nauntofte, direktør Novo Nordisk  
Fonden

 •  Anne-Marie Engel, forskningschef Lundbeck-
fonden

 •  Peter Høngaard, direktør Innovationsfonden

 •  Søren Kragh Moestrup, bestyrelsesmedlem  
af Det Frie Forskningsråd. 

12.10  Bedre rammer for sundhedsteknologisk 
forskning? 

  Politisk debat om, hvad der skal til for at skabe 
bedre rammer og sikre finansiering for den tværfag-
lige sundhedsvidenskabelig og teknisk forskning.

 Charlotte Rønhof, underdirektør DI

  · Politisk paneldebat v. bl.a. Jakob Engel 
Schmidt (V), Mette Reissmann (S) og Jens Henrik 
Thulesen Dahl (DF).

12.50 Afslutning
 Rasmus Larsen, prorektor DTU

PROGRAM
Ordstyrer: Christiane Vejlø

Sammen om udvikling  
af nye løsninger til  
sundhedssektoren

Vært 


