TIL ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGENE I
REGION SYDDANMARK
Deltag i WHINN og få viden om fremtidens teknologier - et styrket sundhedsvæsen
Kære udvalgsmedlem
Jeg vil gerne invitere dig med til dette års WHINN (Week of Health and Innovation), hvor Odense Kommune er
medvært. Torsdag d. 21. november kan du sammen med kollegaer fra de syddanske kommuner og regionsråd
drøfte de kommende års udfordringer i sundhedssektoren og lade dig inspirere af nogle af de mange velfærdsog sundhedsteknologiske løsninger.
Kommunerne står i de kommende år over for udfordringer med at rekruttere nok sundhedsfagligt personale til
sundheds- og ældreområdet samtidig med, at der bliver flere ældre borgere med behov for hjælp. Flere ældre
og flere kronisk syge borgere stiller krav til, at både kommuner, sygehuse og almen praksis finder nye løsninger
og nye samarbejdsformer, for at vi kan sikre borgerne et sammenhængende patientforløb samt den bedste
pleje og rehabilitering.

Program – torsdag d. 21. november 2019

Vi har planlagt et fælles program for Ældre- og Sundhedsudvalgene i Syddanmark samt Region Syddanmarks
Regionsråd. Programmet finder sted i Syddanske Forskerparker, 5230 Odense M.
11.00-11.15

Oplæg ved Welfare Tech, Adm. direktør Christian Graversen
Få indblik i Welfare Techs arbejde med innovation mellem private og offentlige aktører
inden for sundhed og velfærdsteknologi.

11.15-12.00

Inspirationsoplæg fra 4 virksomheder
Få indblik i 4 konkrete virksomhedscases på teknologier/services der understøtter
kerneopgaven i det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.15

Rundtur i udstillingsområdet

13.15-13.45

Oplæg ved Videnscenter for Velfærdsteknologi, Centerleder René Martin Larsen

samt Direktør fra SOSU Fyn, Gunna Funder Hansen.

Hør om hvordan fremtidens sundhedspersonale klædes på til at arbejde med
teknologi.
13.45-14.00

Afrunding ved René Lorenz, Chef for Politik, Strategi og Udvikling Odense Kommune

Har du lyst til at deltage i programmet d. 21. nov.

Så kan du sende en mail til llkn@odense.dk.
Ønsker du at deltage ud over det planlagte program, så vil vi opfordre dig til at købe en billet og få adgang til 5
konferencespor, udstillinger, matchmaking og networking – alt sammen med fokus på sundhed, innovation og
fremtidens teknologier. Læs mere på www.whinn.dk

Med venlig hilsen

Gitte Østergaard, adm. direktør
Ældre- og Handicapforvaltningen

Odense Kommune

