
 

 

Workshop 
Blockchain Teknologi i Sundhedssektoren 

Torsdag den 23. november 2017, kl. 9:00-13:00 

 
Den igangværende teknologiske udvikling vil påvirke sundhedssektoren markant inden for de kommende år. 

Hvilket potentiale der findes og hvordan man bruger teknologierne konkret i sundhedssektoren, kan dog være 

vanskelig at gennemskue for interessenter, den offentlige sektor samt beslutningstagerne.  

Derfor vil vi gerne inviterer til en workshop, der har fokus på, hvordan blockchain-teknologien kan implemente-

res i sundhedssektoren. Sammen vil vi blive klogere på teknologiens potentiale, og se nærmere på, hvilke fordele 

aktører inden for sundhedssektoren kan opnå, ved at benytte blockchain. Det overordnede formål med arrange-

mentet er at facilitere en fælles dialog samt identificere potentielle usecases og blockchain-løsninger, som kan 

understøtte de nuværende og fremtidige behov i sundhedssektoren. 

Workshoppen er målrettet ansatte fra Region Hovedstaden, men andre interesserede er meget velkomne. 

  

Hvad er Blockchain? 
Blockchain er en af de mest hotte og spændende teknologier på markedet i dag, som har potentialet til at dis-

rupte flere forskellige industrier. Teknologien kan bidrage til nye og innovative måder at håndtere arbejdspro-

cesser i både internt og eksternt i en organisation. Det kan bl.a. ske, hvor specifikke datatransaktioner dokumen-

teres og deles i et netværk af interessenter, og hvor gennemsigtighed og samarbejde er essentielt. Hvis block-

chain lever op til dets potentiale, vil det i sundhedssektoren kunne tilbyde et mere effektivt informationssystem, 

der er sikret ved hjælp af digital signatur og en krypteringsløsning, der sørger for, at hver enkelt transaktion er 

unik og ikke-manipulerbar. Dette skaber et sikkert grundlag for digital interaktion mellem interessenter, uden 

der er brug for verificering af en tredjepart. Blockchain har desuden potentiale til at reducere omkostningerne, 

kompleksiteten og forsinkelserne ved transaktioner på tværs af organisationer, samtidig med at processerne 

kan udformes mere effektive, sikre, transparente og demokratiske. 

 

Dagens program 
08:30-09:00 Morgenmad og kaffe 

09:00-10:00 Introduktion til blockchain i sundhedssektoren 

10:00-12:00 Guidet diskussion: Udtænk mulige anvendelsesområder for blockchain i sundhedssektoren 

12:00-13:00 Frokost og networking 

 

Tid & dato:  

Torsdag den 23. november 2017, 09:00-13:00 

 

Facilitator: Professor Michel Avital 

Copenhagen Business School 

Sted: 

Copenhagen Health Innovation,  

Henrik Pontoppidans Vej 6, 2. sal,  

2200 København

 

Tilmelding påkrævet: Se mere her.  Ingen tekniske forudsætninger påkrævet

 
 

http://copenhagenhealthinnovation.dk/event/workshop-blockchain-teknologi-sundhedssektoren/

