PROGRAM

MORGENDAGENS HOSPITAL /
HOSPITAL OF TOMORROW

UDSTILLING
OPLÆG
&
DEBAT

GRATIS DEBATARRANGEMENT 24 JUNI KL. 19.00 - 20.30

VÆRDISKABENDE FORSKNING

Lille Carl-scenen i Dansehallerne ved Carlsberg Byen, København
Vær med til at debattere, hvordan vi sikrer
forskningsmetoder, der skaber værdi for samfundet
og for mennesker. Kan man med helt dedikerede
samarbejdsmetoder mellem basal og klinisk forskning
revolutionere behandling i fremtiden?
Oplev et veloplagt debatpanel bestående af rektor for
Syddansk Universitet Henrik Dam, forskningsordfører
Jeppe Bruus (S), forskningsordfører Jens Henrik Thulesen
Dahl (DF) og formand for Lægeforeningens udvalg for
Facilitator:
uddannelse og forskning, Mads Skipper.
Mette Walsted

Vestergaard

Debatten startes med korte oplæg af dekan for
naturvidenskab Henrik Pedersen, SDU, professor og overlæge Henning
Beck-Nielsen, OUH, og direktør Kim Brixen, OUH.
GRATIS DEBATARRANGEMENT 25. JUNI KL. 19.00 - 20.30

DEN GRÅ REVOLUTION

Lille Carl-scenen i Dansehallerne ved Carlsberg Byen, København
Hvad vil det sige at være gammel? Hvornår
er en skavank bare ”alderen”, og hvornår skal
den behandles? Hvornår er man for gammel til
jobmarkedet, og hvad sker der med samfundet,
når flere bliver gamle?

Facilitator:
Trine Gregorius

Tag del i debatten med et engageret panel
bestående af kultur- og kirkeminister Marianne
Jelved, forfatter og kunster Jacob Holdt, tidl.
sundhedsminister Arne Rolighed samt direktør
Ane Hendriksen, Velux Fonden.

To forskere og en hospitalsdirektør giver bolden op til debatten med korte
oplæg. De tre oplægsholdere er professor Kaare Christensen, SDU,
professor Peter Simonsen, SDU, og direktør Peder Jest, OUH.

KOM OG MØD FORSKERE TIL OPLÆG OG DISKUSSIONER
Den 23. - 25. juni kl. 10 - 17 kan du tale med lektor Jan Baumbach om Breath
Analyzer, der diagnostiserer på en ny ikke-invasiv måde. Den 24. juni kl.
13-15 kan du møde professor David Needham til en snak om nye metoder i
cancerbehandling. Og du kan også hele ugen snakke med Mette Kjer Kaltoft
og prøve Health E-decisions.
På scenen Speakers Corner kan du helt gratis og uden tilmelding deltage i en
åben minikonference, der giver dig ny viden. Hør og oplev de korte oplæg og
præsentationer, og gå i dialog med forskerne bagefter. Du kan nøjes med ét
eller vælge flere ud!
Lørdag den 21/6
13.00: Thomas
Madsen, postdoc
Lev livet lidt mere
aktivt – Active Living:
Det nye sort!
14.00: AU:Glenn
Salkeld; UK: Jack
Dowie: DK: Jesper
Bo Nielsen, Bente
Buus Nielsen and
Mette Kjer Kaltoft
Interactive picture
key to better
decisions: Try!
Søndag den 22/6
13.00: Jens
Troelsen,
forskningsleder
Bevægelsespoliti(k)
– hvad stiller vi op
med den fysisk
inaktive befolkning?
14.00: Lars Hvid,
postdoc
Når robotten står for
genoptræningen
15.00: Mickael Bech,
professor

Er de mange ældre
en trussel mod
sundhedsøkonomien?
16.00: Trine
Lembrecht
Jørgensen, ph.d.
Ældres pilleforbrug
kan komplicere
cancerbehandling
Mandag den 23/6
11.00: Pernille
Jensen, postdoc
Robotkirurgi;
Fremtidens
skånsomme
operationsmetode
for kræftsygdom
13.00: Esmaeil
Nadimi, lektor
(oplæg på engelsk)
Micro/nano-robots
and their future
applications
14.00: UK: Jack
Dowie, DK: Mette
Kjer Kaltoft
To be or not to be?
Help Hamlet decide
better!

15.00: Thomas
Schmidt, ph.d.
Identifikation af
højrisikopatienter
på Fælles
Akutmodtagelse
Tirsdag den 24/6
15.00: Torben
Kruse, professor og
overlæge
Får brystkræftpatienter den rette
behandling?

Andersen-Ranberg,
lektor
Gør livet mindre
ondt, når man er fra
Nordeuropa?
15.00: Peter
Simonsen,
professor, Kaare
Christensen,
professor og Kirsten
Thorup, forfatter
At dø for tidligt eller
blive gammel: Er der
et alternativ?

16.00: Paolo
Caserotti, lektor
(oplæg på engelsk)
“Can you please
tell me why I should
be physically active
when I am getting
old?”

Torsdag den 26/6

Onsdag den 25/6

14.00: Mette Kjer
Kaltoft, Jack Dowie
& Stand-up’s
’Calling a spade a
spade’: Open up
with Master Key!

13.00: Kristian
Kidholm, lektor
Telemedicin på
danske sygehuse
– for patienter eller
økonomi?
14.00: Karen

13.00: Ewa Roos,
professor (oplæg på
engelsk)
Exercise is the best
anti age medicine –
also for knee pain

15.00: Jens-Ulrik
Rosholm, overlæge
Hospital i hjemmet

MORGENDAGENS HOSPITAL

Morgendagens hospital arrangeres af Syddansk Universitet,
Odense Universitetshospital og Region Syddanmarks Nye
Universitetshospital i Odense, Nyt OUH.
I Odense bygges Syddansk Universitet og Odense
Universitetshospital fysisk sammen i et nyt stort byggeri. Det
giver ekstraordinært gode muligheder for forskningssamarbejder
mellem den basale og den kliniske forskning – og det betyder
helt nye forskningsresultater, der kan lede til bedre behandlinger.
På standen Morgendagens hospital kan du se og opleve
eksempler på forskning på tværs af hospital og universitet – og
forskning, der har betydning for hospitalets behandlinger. De
forskellige installationer vil give et indblik i, hvad der betyder
noget både nu og i fremtiden. Aldring og sundhedsøkonomi,
diagnostik, medicin og kirurgi er sådanne temaer, hvor
hospitalets og universitets fælles arbejde udvikler hospitalerne og
behandlingerne.
Mød forskerne i åbne diskussioner og oplæg, og deltag i
debatter, der sætter rammerne for fremtidens forskning.
Alle arrangementer er gratis og kræver ikke tilmelding.
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