DU BJUDS IN ATT DELTA VID ETT SEMINARIUM OCH EN MÄSSA OM

VÄLFÄRDSTEKNIK INOM VÅRD OCH OMSORG
- FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Interregprojektet SOL – Support quality of Life bjuder in till ett seminarium
där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter kring införande av
välfärdsteknologiska tjänster inom vård och omsorg.
Trots snabb teknikutveckling i både Sverige och Norge är det fortfarande svårt för
kommunerna att införa den teknik som idag erbjuds på marknaden. En teknik som
skulle kunna innebära ökad självständighet och trygghet bland medborgarna.
Seminariet kommer denna gång att inrikta sig på att visa hur samverkan med
företagen kan se ut samt vilka utmaningar som organisationen ställs inför när
teknik ska bli ett naturligt inslag i sina arbetsprocesser. Ni får också möjlighet att
möta ca 20 företag som presenterar sina produkter/tjänster i en mässa.
NÄR: Tisdag 8 maj 2018, klockan 8.30-16.00
VAR: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
MÅLGRUPP: Beslutsfattare, politiker, chefer, utvecklare och personal inom
Värmlands och Dalarnas kommuner samt kommuner i Hedmarks, Östfolds och
Akershus fylke.
PRIS:
750 kr exkl. moms. I priset ingår fika och lunch.
ANMÄLAN: Senast måndag 9 april 2018 via länk.
Välkommen med din anmälan!

SE PROGRAMMET PÅ NÄSTA SIDA.
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PROGRAM
08.30

Registrering och fika

09.00

Välkommen
Marit Heiberg, Kunnskapsbyen, Lilleström och Pia Adenmark, Karlstads
kommun informerar om SOL projektet och om dagen.

09.15

Paneldialog om välfärdteknikens möjligheter och hinder
Lars Olsson, organisationskonsult i Karlstads kommun samtalar med äldre och
anhöriga

09.45

Deltagare i delprojektet ”Digitalt visningsrum” berättar om Oslo Kreaton 2018 ett gränslöst samarbete för att ta komplexa idéer och frågeställningar framåt.

10.10

Vinnaren av handslaget 2017 (bästa upphandlingen) -Jonas Ek från Stockholm
DigitalCare, projektledare Nacka kommun berättar om Nackas metod för
funktionsupphandling om IT stöd i välfärden.

10.40

Per Danielsson, stadsjurist Karlstads kommun berättar om hur GDPR kan
påverka införandet av välfärdsteknik.

11.00

Företagen på mässan presenterar sina tjänster/produkter.

12.00

Lunch och möjlighet att besöka utställarna

13.30

Paneldialog om samverkan mellan företag och kommun gällande utveckling och
inköp av välfärdsteknik
Lars Olsson samtalar med Ann Otto Nemes, utvecklingschef Karlstads kommun,
Martin Magnusson, strateg Karlstads kommun, Mikael Jareke, kommundirektör,
Arvika kommun och med representanter från företagen på mässan.

14.15

Hur vi arbetar med välfärdsteknik
Hemtjänsten på Kronoparken i Karlstad

14.35

Fika

15.00

Att tillgängliggöra välfärdsteknik till medborgare och brukare i stor, mellan eller
liten kommun
Arvika, Karlstad och Hammarö berättar om sina erfarenheter.

16.00

Slut

VID FRÅGOR KONTAKTA:
Pia Adenmark, utvecklingsledare

Helena Johansson, utvecklingsledare

pia.adenmark@karlstad.se

helena.johansson@karlstad.se

Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun

