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CoLab Denmark 
Konceptet bag 

”CoLab Denmark er en samarbejdsmodel for 
offentlig privat udvikling på tværs af 
sundhedsvæsenet .  
 
Et CoLab er et udviklingsmiljø i driften. Her stiller 
hverdagens eksperter i både sygehuse og 
kommuner samlet deres behov, viden og 
faciliteter til rådighed for sammen med borgere 
og virksomheder at udvikle og teste nye 
velfærdsteknologiske løsninger.” 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KENNETHKoncept�Med CoLab etableres et koncept, der skal fremme den velfærdsteknologiske udvikling ved at udbrede nye modeller for samarbejde på tværs af sektorer og med virksomheder. Med afsæt i faktiske behov for udvikling af konkrete løsninger hos henholdsvis virksomheder og i sundhedsvæsenet, strategiske satsninger på udvikling af velfærdsteknologi, faglig udvikling af sundhedsvæsenet og vækst i regionen, samt en standardiseret infrastruktur skal CBV sikre:Robuste og accelererede processer for udvikling. Anerkendte vurderinger af løsninger i sundhedsvæsenet. Grundlag for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger – ikke bare i Region Syddanmark, men også nationalt og internationalt.



CoLab Denmark 
Hvordan? 

CoLab Plug&Play 

Lokalt forankrede CoLabs 
CoLab Recovery & Rehab 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KENNETHEt netværk af 4 lokalt forankrede CoLabs, et fælles for psykiatrien (Recovery & Rehab), og regionalt testcenter (Plug&Pay)En koordineret indgang skal sikre ”no wrong door”. At kontakten bliver givet videre til det rigtige sted hvor de rette mennesker kan være med til at løfte opgaven



CoLab Plug & Play 
Kom og leg med! 

Vi letter adgangen til: 
• De nyeste state-of-the-art test faciliteter 
• En skræddersyet udviklingsproces 
• Servicering og rådgivning 
• Brugerpaneler der er sammensat af både 

eksperter og borgere 
• Certificering af din teknologi i henhold til 

internationale anerkendte standarder såsom 
Continua 

”I Plug&Play kan man 
afprøve løsningen i den 
sammenhæng den skal 
fungere i - både teknisk, 
organisatorisk og i forhold 
til borgeren” 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KENNETHVi ved, at der er brug for innovative teknologiske løsninger, der gør det nemmere for både borgere og sundhedsprofessionelle at kommunikere på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Vi åbner nu som den første op for at ens løsninger kan test ift. den danske referencearkitektur, standarder og interoperabilitetUd fra markedsanalysen, svarer Plug&Play på de barrierer og udfordringer der ligger i forhold til:Skalering af projekterAfprøvning af nye produkter og arbejdsgangeSikkerhed og drift af løsningen og om den virker i storskalateknisk og brugervenligt
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CoLab Plug & Play 
Struktur 
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Testmiljø- og forløb 
Faserne 

Test level 1: 
Sandkasse 

Test level 2: 
Prætest 

Test level 3: 
Drift-test 

Certificering 
og business 

case 
    

Screening Driftsparat (Certifikat) 

  

Validering 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
BRIANTestmiljøet skal bestå af fire elementer:Et lukket udviklingsmiljø (Sandkasse), der kun kan køre med testpersondata og hvor databasen kan resettes mellem test.Et delvist åbent testmiljø (Prætest), der kun kan køre med testpersondata, men op mod reelle driftsdatabaser.Et stabilt driftsmiljø (Drift), hvor der kan køres med persondata.---XDS repositories med sundhedsdata, der kan tilgås gennem en leverandøruafhængig PHMR viewer. 



Referencearkitektur 
Samme sprog, forskellige systemer 

 

Lokalt Opsamlingspunkt Centralt Opsamlingspunkt 
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med 4 styles: 

Hospital, Læge, 
Plejehjem, Hjem 

NSP 

Data anvender 
 

EPJ 
EOJ 

Praksislæge  system 
Borger portal 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
BRIANDette er et overbliksbillede af arkitekturen som den ser ud lige nu. Og vi er i gang med etableringen af den næste fase, hvor der vil blive etableret et tilsvarende netværk, baseret på en anden løsning som også kan opfylde reference arkitekturen i Danmark, men også i de andre nordiske lande.



CoLab Plug & Play 
Certificering – To Be 
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CoLab Denmark certifieret 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
BRIANCertificationwe all know, the demographic changes, the lack of finances to maintain or improve current health and increasing health issues is causing municipalities and health organisations to reduce health related costs. By providing a certification program for health and wellfare technologies based on a widely recognized set of requirements – examples from the figure  it is possible to reduce the number of pilots and ease purchase of devices and solutions. Sales activities with the manufacturers and distributers will also be reduced or at least changed from proving basic functionality through pilots to focus on functionality that differentiates their product from competitors. In addition as a possible spinoff innovation may be increased.This certification setup is not yet in place, - only the interoperability certification in place through Continua certification for the international market and MedCom certifications for the Danish market.



CoLab Denmark 
Demonstration 
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Hovedpunkter 
- CoLab Plug & Plays budskaber 

CoLab Plug & Play understøtter virksomheder og offentlige 
driftsorganisationer i udvikling og test af borgernære 
velfærdsteknologier til sundhedsområdet. 
 
 
CoLab Plug & Play stiller state-of-the-art testfaciliteter til rådighed 
via en kopi af referencearkitekturen indenfor det danske 
sundhedsområde - på kommercielle vilkår. 
 
 
CoLab Plug & Play er en del af CoLab Denmark, der baner vejen til 
markedet, forkorter og effektiviserer udviklingstiden for 
virksomhederne samt deres velfærdsteknologiske løsninger. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
KENNETHTestmiljøet skal bestå af fire elementer:Et lukket udviklingsmiljø (Sandkasse), der kun kan køre med testpersondata og hvor databasen kan resettes mellem test.Et delvist åbent testmiljø (Prætest), der kun kan køre med testpersondata, men op mod reelle driftsdatabaser.Et stabilt driftsmiljø (Drift), hvor der kan køres med persondata.XDS repositories med sundhedsdata, der kan tilgås gennem en leverandøruafhængig PHMR viewer. 
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