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- Hovedstadsregione

n skal være et af de 

fem mest 

foretrukne steder i 

verden til udvikling 

af sundheds- og 

velfærdsløsninger 

 

- Regionens borgere 

skal leve sundere 

og længere 
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• At patienter med funktionsnedsættelser opnår højere 

livskvalitet og selvhjulpenhed ved, at regionen er i 

front med udviklingen inden for rehabilitering, 

hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.  

• At skabe overblik over eksisterende hjælpemidler og 

velfærdsteknologiske løsninger samt bidrage til 

forskning, udvikling og innovation på området.  



Hvad laver VihTek? 

Viden 
 
 
 
 

Innovation 
 
 
 
 
 

netværk 

Øge overblik og 
overføre gode 
løsninger 

Sikre praksisnær 
udvikling 

Sikre synergi og 
videndeling 



Aktiviteter i VihTek 

• Identificere behov for nye 
løsninger i klinikken 

• Research for at identificere 
gode løsninger, der skal 
testes i Region H 

• Demonstration af løsninger 
for afdelinger 

• Test af løsninger i praksis 

• Udvikling af nye løsninger i 
samarbejde med kliniske 
afdelinger, virksomheder og 
videninstitutioner 

 

 

 

Se vores aktiviteter og projekter på: 
www.regionh.dk/vihtek  



Velfærdsteknologi på regionens hospitaler 

Regionens hospitaler 

VihTek 

Rigs- 

hospitalet

:  

Idé-riget 

Nord-

sjælland: 

innovatio

nsteam 

Udvikling af nye løsninger 

Én 

indgan

g 

CHC 

Koordinerer samarbejde med 

Virksomheder 

 

Sund Vækst 

Kommercialisering og 

stor-skala implementering 

 

Viden om og test af løsninger  

Udviklingsprojekter 

Afdækning af behov i praksis Videnbroker-

netværk Efterspørgsel

s-netværk 

Telemedicin

sk 

videncenter 



Velfærdsteknologiske agendaer 

Økonomi / 
effektivisering ! 

Arbejdsmiljø ! 

Demografisk 
udvikling ! Vækstpotentiale ! 

Omprioritering 
af tid ! 

Øget frihed og 
livskvalitet ! 

Bedre kvalitet i 
velfærd ! 



Dagens medicin d. 18. september 2015 

 

”En stribe negative resultater fra telemedicinske projekter bør få fagfolk og 
politikere til at overveje at sadle om, mener professor Kjeld Møller 
Pedersen fra Syddansk Universitet.” 

 

• »Telemedicin blev alt for tidligt udråbt til at være løsningen på 
sundhedsvæsenets udfordringer. Men forventningerne er baseret på 
ønsker og antagelser samt business cases, som sjældent er det papir 
værd, som de er skrevet på,« siger han til Altinget.dk. 

• Evalueringen af KIH viser, at projektet over en bred kam har øget de 
årlige udgifter på hospitalerne med tre pct. Dertil kommer en række 
ekstraomkostninger, herunder køb af teknologi og konsulentydelser. 

 



Politisk respons på Altinget: 



Velfærdsteknologi på hospitaler 

Udfordringer 
• Den agenda velfærdsteknologien 

skal understøtte er mangetydig 

• Praksis har ikke altid ejerskab for 

den agenda indsatsen skal 

understøtte 

• Vi mangler data og gode studier af 

effekt i praksis 

• Vi videndeler kun lidt  og vi 

videndeler endnu mindre om 

dårlige erfaringer 

• Langt fra udvikling til 

gevinstrealisering 

• Gamle hospitaler 

 

 

Muligheder 

• Stor innovationskraft 

• Kultur der understøtter udvikling i 

praksis 

• Høj faglighed i praksis og oplevet 

forpligtelse til udvikling og forskning 

• Politisk og ledelsesmæssigt fokus 

på behovet for udvikling og 

implementering 

• Teknologien kan aktivere brugerne 

• Teknologien kan målrettes 

 



Tak for jeres opmærksomhed! 





Den Sociale 

Virksomhed 

Vidensbrokere 

Bornholms 

Hospital 

Nordsjællands 

Hospital 

Herlev og 

Gentofte Hospital 

Bispebjerg og 

Frederiksberg 

Hospitaler 

Rigshospitalet 
(+ Glostrup) Hvidovre og 

Amagaer Hospital 

Psykiatrien 

Den 

Præhospitale 

virksomhed 

Apotek 

Der er 6 vidensbrokere, fordelt på seks 
lokationer. Vidensbrokerne: 
 
• Udvikler relationer og netværk sammen 

med, blandt og imellem de personer, der 
skal bruge eller udveksle viden 
 

• Kortlægger hvor regionen er gearet til 
udvikling, test og innovation 
 

• Kortlægger afdelinger/enheder på tværs af 
hospitaler, med udgangspunkt i 
fagspecialer 
 

• Fremme udviklings- og testforløb for 
virksomheder 

 


