
Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde parkeringspladser på Nordsjællands Hospital, se en oversigt over 
parkeringsmuligheder og tidsbegrænsninger. Vi anbefaler ligeledes parkering på de tilstødende villaveje, da der pga. 
tidspunktet for konferencen kan være mangel på parkeringspladser, som ikke er tidsbegrænset. 

 

 

  

INVITATION TIL GIBOSORT AFSLUTNINGSKONFERENCE 

Gibosort er en ny udpaknings- og sorteringsrobot, som skal sikre effektiv og sikker håndtering af 

blodprøver, mikrobiologiske prøver og patologiprøver fra den praktiserende læge. 

 

Gibotech og partnere inviterer til Gibosort afslutningskonference på Nordsjællands Hospital      

torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 10.00-14.30 

Gibosort er resultatet af et offentligt-privat partnerskab, der blev etableret i 2012 med støtte fra 

Markedsmodningsfonden. Oprindeligt var formålet at bringe en løsning til markedet til forbedring og 

optimering af blodprøvesortering. Projektet er siden hen blevet reorganiseret, og i dag rummer 

løsningen også håndtering af mikrobiologiske prøvers og patologiprøvers vej igennem systemet. Det 

overordnede mål med projektet er at øge patientsikkerheden, herunder den præanalytiske kvalitet.  

Vær med til at markere afslutningen på projektet, samt at Gibosort er overgået fra udviklingsmiljøet hos 

virksomheden Gibotech til en testinstallation i Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, 

hvor formålet er at afprøve funktionaliteten og skabe resultater, som kan anvendes på andre hospitaler 

– såvel eksisterende som nybyggerier.  

Kom og oplev et univers, hvor du kan få indblik i de sundhedsfaglige og teknisk relaterede udfordringer, 

der i dag opleves ved håndtering af blodprøver fra den praktiserende læge. Få indblik i hvordan Gibosort 

medvirker til at skabe øget patientsikkerhed, øget præanalytisk kvalitet, bedre arbejdsvilkår for 

bioanalytikeren og en fremtidsparat logistik på hospitalet. På dagen har du mulighed for at komme helt 

tæt på Gibosort med en fremvisning i de fysiske rammer på Nordsjællands Hospital. 

Der vil dagen igennem være mulighed for dialog med projektets partnere: Gibotech, Timedico, 

Nordsjællands Hospital og Syddansk Sundhedsinnovation og øvrige konferencedeltagere. Dertil kan du 

på de opstillede stande få større indblik i de tekniske processer og kliniske problemstillinger og 

selvfølgelig få svar på de spørgsmål, du evt. måtte have om Gibosort eller projektet. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt. Gå ind på: www.gibosort.nemtilmeld.dk.  

 

Med venlig hilsen Projektgruppen 

 

For praktisk info kontakt: 

Helle Alsbæk 

Direkte: +45 48 29 69 40 

E-mail: helle.alsbaek@regionh.dk  

For projektorienteret info kontakt: 

John Tvingsholm 

Direkte: +45 41 30 68 34 

E-mail: jt@gibotech.dk
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                 Program for Gibosort afslutningskonference d. 29. oktober 2015 

 

 

10.00 - 10.30 Check-in og morgenmad 
 

10.30 - 10.40 Velkomst og introduktion til projektet og dagen  
v. Henrik Schødts Vice- og projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland 
 

10.40 - 10.50 Den kliniske praksis før og efter Gibosort 
v. Evy Ottesen Ledende Bioanalytiker, Nordsjællands Hospital 
 

10.50 - 11.00 Offentligt-privat samarbejde til løsning af problemstillinger 
v. Peter Kyhl Senior Chefkonsulent, Nordsjællands Hospital 

11.00 - 11.30 Fra idé til virkelighed  
v. Henrik Anker CEO, Gibotech, på vegne af projektgruppen 
 

11.30 - 11.40 Offentlig indvielse af Gibosort  
v. Georg Söletormos Ledende overlæge dr. med., Nordsjællands Hospital 

11.40 - 11.45 Introduktion til frokostkonceptet  
v. Henrik Anker CEO, Gibotech A/S 
 

11.45 - 13.15 
 

Flowet igennem frokostpausen – 3 spor  
Fremvisningen af Gibosort foregår i små hold, og alle får i løbet af dagen mulighed for at 
komme helt tæt på robotten, som befinder sig i hospitalets kælder. Nogle vil starte med at 
spise frokost, mens andre vil gå til fremvisning. Ind i mellem er der mulighed for at netværke. 
  

De tre spor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fro
ko

st
 

Fremvisning af 
Gibosort 
 
Der vil blive 
udleveret en 
plan med 
afgangstider 
for 
fremvisningen 
 
Der vil efter 
fremvisningen 
være mulighed 
for at stille 
spørgsmål og 
give feedback.  

Mød samarbejdspartnerne i Gibosort og dyk ned i spændende 
emner på de opstillede stande 
 
Nordsjællands Hospital: Få introduktion til laboratoriet og den 
sundhedsfaglige vinkel på muligheder med Gibosort, øvrige 
innovative projekter på hospitalet, nyt Nordsjællands Hospital 
mv. 

Gibotech: Få introduktion til de tekniske elementer og 
muligheder med Gibosort, samt den samlede strategi for 
Gibotech mv. 

Timedico: Få introduktion til de tekniske elementer i Gibosort 
fra patenthaver på Tempus600 Solus mv. 

SDSI: Få introduktion til et udpluk af øvrige projekter SDSI 
allerede har gennemført for sundhedssektoren mv. 

13.15 - 13.35 Slutningen er kun begyndelsen   
v. Henrik Anker CEO, Gibotech A/S 
 

13.35 - 13.45 Afrunding på dagen 
v. Henrik Schødts Vice- og projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland 
 

13.45 - 14.30 Festlig afslutning med vin og kransekage mens de sidste fremvisninger står på 
 

14.30 Tak for i dag  


