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Temadag for Point-Of-Care-brugere  

på tværs af sundhedsvæsenet 
09. maj 2019 
Hotel Hesselet – Christianslundsvej 119 – 5800 Nyborg  
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 Kære 

Hos Roche tror vi på, at vidensdelingen og mødet imellem fagprofessionelle er alfa og omega for, at 

vi kan være den bedst tænkelige partner for jer i dag og i fremtiden. Vi arbejder til fordel for patienten 

med jeres sundhedsfaglige personale som vores medium, og vi tror på, at vi har sammensat en dag, 

der er værdifuld for jeres kollegaers hverdag. Vores program er sammensat af ledende forskning, 

visionære foredrag og praktiske eksempler på, hvordan nye arbejdsmetoder og teknologier er og 

kommer til at være forbedrende tiltag på tværs af sundhedsvæsenet.  

 

Vores temadag er bygget op omkring forandringerne i sundhedsvæsenet og omkring det faktum, at 

der i dag er mange faggrupper, der skal bygge bro til kollegaer på tværs af kommunale og regionale 

skel. Med Point-Of-Care-analyser som omdrejningspunkt, og INR-målinger i højsædet, forsøger vi 

at samle personale fra både AK-centre, lægehuse, akutteams og laboratoriefaglige konsulenter til en 

dag, hvor den nære pleje og diagnostik skal debatteres.  

 

Den 09. maj bliver en tætpakket dag, hvor det bliver muligt på trods af forskellige professionelle 

præferencer at sammensætte en for hver enkelt deltager udbytterig dag. Således vil der om 

eftermiddagen være seks ”TED talks”, der repeteres ad tre omgange, så den enkelte selv prioriterer, 

hvilke tre TED talks vedkommende har lyst til at høre. Et personligt eftermiddagsprogram kunne 

således opbygges af følgende tre foredrag:  

 

 Speciallæge i almen medicin, lægefaglig konsulent for Regionsklinikker i RN, Jørgen Peter 

Ærthøj deltager med oplægget ”Point of care - set fra Almen Praksis er det interessant for 

klinikken? For "systemet"? for patienten? 

 1. reservelæge, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hvidovre Universitets Hospital, Uffe 

Vest Schneider, Mikrobiologisk point-of-care testning - i dag og i fremtiden 

 Nina Andersen, leder af Akutteam Odense, fortæller om, hvordan hun har organiseret plejen og 

driften af Akutteam Odense, der har været aktivt siden januar 2018. Nina deltog også i vores 

temadag i 2018, hvor de havde været aktive med deres team i 4 mdr. I dag er der gået 1 år og 4 

måneder, og udviklingen derimellem vil Nina fortælle om.  

 

Hos Roche er vi ikke i tvivl om, at fremtiden vil byde på endnu mere patientnær diagnostik, og vi 

har som mål at være førende inden for vidensdelingen af denne.  

 

For spørgsmål og tilmelding: 

Kontakt Trine Jensen, trine.jensen@roche.com, og/eller udfyld denne Formular. 

 

  

mailto:trine.jensen@roche.com
https://docs.google.com/forms/d/14MeSeRLf96hFTOWmNkPrNX_PUrO9PuIy3v648hUSYNY/edit


 

 

3/3 
 

Program 

 

09.30 – 10.00 Let morgenmad, kaffe og ankomst 

 

10.00 – 10.05 Velkomst v. Roche Diagnostics 

10.05 – 10.50 Jørgen Peter Ærthøj,  

speciallæge i almen medicin, lægefaglig konsulent for Regionsklinikker i RN 

Point of care - set fra Almen Praksis er det interessant for klinikken?  

For "systemet"? for patienten? 

10.55 – 11.40 Uffe Vest Schneider, 1. reservelæge, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Universitets 

Hospital, Mikrobiologisk point-of-care testning - i dag og i fremtiden 

11.40 – 11.50 Pause 

 

11.55 – 12.45 Allan Flyvbjerg 

Centerdirektør, klinisk professor 

SDCC Direktionen, Steno Diabetes Center 

12.45 – 13.45 Frokost 

 

13.45 – 14.00 TED talks-introduktion 

 

 

Erfaringer 

fra AK-

Center 

Herning v. 

Stine 

Hansen 

Indblik i 

INR-måling 

Nepal, 

Lene Thorup 

ph.d 

Roche POC 

produkter 

samt Intramed 

CSO software 

v. Jesper Leck 

& Anne Lyk 

Lorenzen 

 

Akutteam 

Odense og 

POC, Nina 

Andersen 

Bioanalytiker 

fra Sjællands 

Universitets 

Hospital, 

Dorte Arvad 

Livet som 

bioanalytiker i 

lægepraksis, 

Lisa Lund 

Runde 1: 

14.10 – 14.40 X Pause X X X Pause 

Runde 2: 

14.45 – 15.15 X X Pause Pause X X 

Runde 3: 

15.20 – 15.50 Pause X X X Pause X 

15.50 – 16.00 Pause 

16.00 – 16.45 Bogi Eliassen, Fremtidsforsker & Sundhedsekspert 

Sundhedsvæsenet som arbejdsplads i 2030 - Forandret af den 4. industrielle revolution 

17.00 – 18.00 Sandwich og tak for i dag 
 

 


