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Oplev hvordan regionen, kommunen og virksomhederne arbejder 
succesfuldt sammen omkring innovation til sundhedssektoren:

SUNDHEDSINNOVATION FRA VIRKELIGHEDEN
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Dørene åbner

Konferencier René Martin Larsen, Videnscenter for Velfærdsteknologi indleder dagen
Velkomst v. Jørgen Hein, Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
 
Når ideerne fra SOSU Assistenten bliver til innovative produkter 
v. Direktør for Liftup, forskning & Innovation Flemming Eriksen
Om Liftups arbejde med innovation og hvordan ideer til innovative produkter opstår. Herefter paneldebat, 
hvor kommuner, plejepersonale og virksomheder diskuterer fremtidens udfordringer inden for pleje og sund-
hed, og hvordan vi i fællesskab kan fremme udviklingen af velfærdsteknologiske produkter. Paneldeltagere: 
Leon Sebbelin, Borgmester i Rebild Kommune, Jørgen Hein, Rådmand,  Ældre- og handicapforvaltningen 
i Aalborg Kommune, John Lund,  SOSU assistent og forflytningsvejleder, Flemming Eriksen, Liftup

Netværk, Solution Camp og aktiviteter i udstillerområdet

Når vi sammen bliver bedre. Hvad kan vi opnå, når kommunen tænker i løsninger? 
v. Kontorchef Louise Weikop & Social- og Sundhedsassistent, Susanne Svendsen, 
Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune.
Hør om et tværkommunalt innovationssamarbejde med et virksomhedskonsortium, og vær med, 
når vi sammen stiller spørgsmål til innovationssamarbejdet og den nye ”Totalløsning til intelligent 
medicinhåndtering”(TIM).

Netværk, Solution Camp og aktiviteter i udstillerområdet

Når brugerdrevet innovation gennemsyrer virksomheden
v. Christian Gammelgaard Olesen, udviklingsdirektør hos Wolturnus 
& Tobias Hannibal Jensen, kørestolsbruger. 
Hør om virksomheden, der altid tænker i brugerinddragelse, og hvor personalet er en vigtig brik i 
succesfuld innovation. Prøv en kørestol, sæt dig i brugerens sted og forstå processerne bag de 
produkter, som både er udviklet og produceret til og af kørestolsbrugere.

Netværk, Solution Camp og aktiviteter i udstillerområdet

Hvordan kan video bidrage til en mere aktiv og stimulerende hverdag for ældre?
v. Martin Ulstrup, Projektleder & Øystein Samestad Hansen, Projektudvikler hos Televindu.
Deltag i dialogen med grundlæggerne bag en spændende startup virksomhed, som har sprunget ud fra Aal-
borg Universitet. Få indblik i både opstartsprocessen og ikke mindst resultatet – eller mød dem på 
deres workshop, hvor du kan få indsigt i brugen af video som et aktivt redskab i reminisceneterapi.

Et levende eksempel på Innovation og samarbejde i Nordjylland
v. Bo Christensen, Direktør for Life Science Innovation North Denmark, Pernille Leth, afsnitsledende sygeplejer-
ske, Opvågning Syd/RIMA & Birgitte Hasselgaard Jensen, sygeplejerske, afsnit O6, Aalborg Universitets Hospital
Det behøver ikke at være svært at gøre sin idé til virkelighed. LSI har en stor værktøjskasse og et netværk, 
der står til rådighed for innovative personaler, virksomheder og vidensinstitutioner i Nordjylland.

Pitch fra Solution Camp med deltagelse af vurderingspanel

Farvel og på gensyn. 

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/ældre-og-handicapforvaltningen
https://www.lifescienceinnovation.dk/
https://danishhealthtech.dk/
https://www.aau.dk/
https://liftup.dk/da
https://wolturnus.dk/
https://www.lifescienceinnovation.dk/arrangementer/tilmelding-arrangementer/
https://www.lifescienceinnovation.dk/naar-innovation-lykkes-i-nordjylland/

