Projektseminar arbejdspakke
1.1 Rehabiliterende træning
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 12.00-16.00
i Lab for Leg og Innovation,
Bygning 39,
Institut for Idræt og Biomekanik,
Moseskovvej, 5230 Odense M

Kom og høre mere om vore spændende projekter
 Om robottræning til hjerneskadede,
 Spil som rehabilitering og forebyggelse af fald
hos ældre,
 Hjemmetræning via App’s til patienter med
diskusprolaps i nakken,
 Ny teknologi til test af nakkeproblemer
og lændeproblemer og meget andet.
Mød




Udviklerne af teknologierne
Forskerne der implementerer teknologien
i projekterne
Besøg standene og prøv selv

Vi ser frem til at se jer alle
Tilmelding: patient.home@health.sdu.dk senest mandag den 23. marts 2015

Patient@home er en dansk platform for forsknings- og innovationsprojekter med fokus
på udvikling af velfærds- og sundhedsteknologier til den offentlige sektor. Platformen
består af mere end 40 nationale og internationale partnere fra det private erhvervsliv
samt offentlige institutioner. Projektet udvikler nye produkter og services, som mindsker
presset på den offentlige sektor og gør det trygt at være patient i eget hjem

Bevillingsgivere

Få mere at vide:

www.patientathome.dk

Program
12.00 – 12.15 Velkommen og status WP1.1. Per Kjær
12.15 – 12.25 Måling af 3-D nakkebevægelser i rehabilitering. Bue B Hesby
12.25 – 12.35 ViMove trådløse sensorer måler lænderyggens bevægelser -og
gør både patienter, behandlere og forskere klogere på hvordan
vi bevæger os. Hanne L Mjøsund
12.35 – 12.45 ReHap: Hjemmetræning til patienter med diskusprolaps i
nakken. Hanne Rasmussen
12.45 – 12.55 Legende træning til faldforebyggelse og genoptræning effekter og økonomi. Henrik Hautop Lund
12.55 – 13.05 Legende hjemmetræning - et pilotstudium hos ældre borgere.
Jari Due Jessen
13.05 – 13.15 Affordable training robots. Anders Stengaard Sørensen
13.15 – 13.25 Universal Robotrainer og Headset trainer. Jacob Nielsen
13.25 – 13.35 Velfærdsteknologi set i et større perspektiv. Gisela Sjøgaard

13.35 – 15.30 Besøg på stande, match making og networkingDer serveres kaffe te og frugt15.30 – 16.00 Opsamling, nye partnerskaber, afrunding

Bevillingsgivere

Få mere at vide:

www.patientathome.dk

