Videobasert helsedialog, -tilstedeværelse, - tilsyn og
- avstandsoppfølging
NETTVERKSMØTE 1. DESEMBER kl 10:00 – 15:00
I VITENSENTERET HELSE OG TEKNOLOGI
Vi inviterer næringsliv, brukerorganisasjoner, helseforetak, kommunehelsetjeneste, IT tjeneste og
helsepersonell til et felles seminar for å diskutere behov og muligheter for å utvikle nye videobaserte
løsninger og helsetjenester. Vi legger opp til at alle deltakere deltar i tre tematiske workshops.
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Velkommen, presentasjon og introduksjon ved BFK og Vitensenteret
Teknologiens muligheter, korte presentasjoner ved bedrifter/leverandører.
LUNCH
Workshop 1, Kommunehelsetjenesten bruker mye ressurser på å følge brukere til
fastlegen. Hva kan være gode løsninger på konsultasjoner der hjemmesykepleien eller
sykehjemmet tar med en videoløsning hjem eller inn til bruker, og bistår bruker i en
videobasert legekonsultasjon?
Workshop 2, Lange avstander kan forkortes med videoforbindelse mellom
spesialisthelsetjenesten og lokalt sykehus, sjukestugu eller helseinstitusjon, alternativt
også private hjem. Hvilke tjenester kan utføres av helsepersonell som veiledes av
spesialisthelsetjenesten via video?
Workshop 3, Ny teknologi kan åpne opp for større selvstendighet og nye
kommunikasjonsmuligheter for psykisk utviklingshemmede, på skole og jobb, i
fritidsaktiviteter og hjemme. Hvilke områder kan vi se for bruk av videobasert
kommunikasjon, tilsyn, oppfølging mv?
Veien videre. Muligheter for finansiering ved BFK og NFR
Slutt

PÅMELDING

vitensenteret@usn.no innen 22. november 2017

Send mail med navn, telefonnummer, hvor du kommer fra. Om dere er flere fra samme sted, er det
kjekt med gruppevis påmelding.
Informer oss gjerne om matallergier eller andre behov, med tanke på servering.

VIDERE OPPFØLGING OG FINANSIERINGSMULIGHETER FOR GODE IDÉER
Buskerud Fylkeskommune forvalter «Mobiliseringsprosjekt (FORREGION) 2017-2019 Buskerud1» og
har gitt Vitensenteret helse og teknologi i samarbeid med kompetansemeglere i oppgave å arrangere
denne typen nettverkssamlinger. Vi vil i etterkant av seminaret bistå de som har funnet partnerne for
videre samarbeid om idéer, og avklare muligheter for forprosjektsøknad til fylkeskommunen eller
NFR. Mobiliseringsprosjektet har forprosjektmidler til rådighet (inntil NOK 200’) for næringsutvikling,
mens offentlig sektor har andre muligheter. Oppfølging fra forskere og kompetansemegler skjer
fortløpende etter seminardagen. Det gis deretter tilbud om en felles samling for oppfølging mandag
11. desember.

PRAKTISK INFO
Oppmøte i Vitensenteret helse og teknologi, 3. etasje i bygget som heter Papirbredden 2, vis á vis
hovedbygningen på høyskolens campus i Drammen. Adresse: Grønland 51, 3045 Drammen
Parkering
Det er mulig å parkere i gaten utenfor campus (gaten heter Grønland). Vi anbefaler at man er
påpasselig med parkeringstiden for å unngå bot. Alternativt kan man fra denne gaten kjøre ned i pkjeller tilhørende Menybutikken.
Pris: Ingen deltakeravgift. Seminaret inngår i fylkeskommunens program for regional næringsutvikling
Spørsmål?
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Kontakt Janne Dugstad, mobil 90 99 36 46

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Naringsutvikling/Forskning-utvikling-og-innovasjon/FORREGION/

