
Informasjon; 
 
Velferdsteknologi anno 2019, kap. 7 er den syvende «kapittelkonferansen»  
 

Tid: 2. – 3. desember 
Sted: Quality Hotel Expo 
Adresse: Snarøyveien 20, 1360 Fornebu 

Påmeldingsfrist; 10. oktober    Pris: 3.380,- 
 

Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny teknologi sammen med 
praktiske beskrivelser av nye teknologiske løsninger. Denne gangen har vi 
lagt vekt på erfaringer og evalueringer. Det er viktig å kjenne til metodikk 
for innsamling av kunnskap til ulike evalueringsprosesser, men også 
hvordan en samler inn og beskriver erfaringer. Erfaringer og evalueringer 
skal danne grunnlag for oppdatert kunnskap for riktige beslutninger, -både 
når det gjelder anskaffelser og på hvilken måte en skal benytte 
velferdsteknologien i den daglige virksomheten. 
Faglig Forum har fulgt velferdsteknologifeltet siden 2012, og vårt mål har 
hele tiden vært å ha best kunnskap innenfor området. Dette har gitt oss et 
trygt beslutningsgrunnlag når vi har invitert inn forelesere og utstillere. Vi er 
ganske sikre på å ha truffet bra på de foregående kapittelkonferansene, og 
håper også denne gang å gi deltakerne viktig og ny kunnskap. Bruk av 
velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester 
for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi 
mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 
Les mer om konferansen her 
 

Se også vår hjemmeside www.fagligforum.no hvor du bl. a. finner  
elektronisk påmeldingsskjema. 
 

Vennlig hilsen for 
FAGLIG FORUM 
 

Jan Bølstad 
daglig leder 

 

faglig forum 

 informerer; 

   

            
 
 

Utdrag fra programmet; 
 

* Erfaringer og evaluering er kunnskap for best mulig drift og nye beslutninger 
v/ leder Birgitte Halle, Aarhus kommune 
 
Responssenter knytter ny teknologi sammen med den omsorgstjenesten.  
v/ daglig leder Camilla G. Lobben, Responssenteret, Kongsberg 
 
Hva med velferdsteknologisatsningen – når to eller flere kommuner slår seg 
sammen?  v/ Lisa Hagen, Asker kommune 
 
Erfaringer og evaluering; 
Tilrettelegging for tilsyn av pasienter via «fjernsyn» og sensorer. 
v/ kommunalsjef Marit Botnen, Ulstein kommune  

Vurdering av anskaffelser og bruk av «skjult» overvåking 
v/ fagsjef Svein-Rune Bjørkmo, Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen 
 
Datatilsynets vurdering av digitalt tilsyn og andre teknologier  
v/ direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet  
 
Hvor ligger effektiviseringsverdiene ved bruk av velferdsteknologi? 
v/ utvikler Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen / Ullensaker kommune 
 
Innovasjonspartnerskap i Stavanger kommune med Innocom AS 
v/ gründer Hege Eiklid, Innocom AS 
 
Velferdsteknologi i institusjon, annerledes enn i brukerens eget hjem? 
v/ rådgiver velferdsteknologi Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune  
 
 

Selvstendighet som liten kommune – Som bidragsyter til et 
flerkommuneprosjekt (Vestlandsprosjektet, m.bl. Lindås kommune). 
Roller, ønsker og påvirkning; prosessen å etablere et samarbeidsprosjekt.  
v/ prosjektkoordinator Anita Lønnebakken Sævild, Vaksdal kommune 
 
Kunnskapsoppsummering – velferdsteknologi. Hva vet vi per 3. desember?  
v/ Seniorrådgiver Undine Knarvik, Nasjonalt senter for e-helseforskning 

Kontaktinfo: Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo    Tlf: 90 16 30 16 

www.fagligforum.no                      -                 Epost: post@fagligforum.no 

Konferansen med fokus 
på teknologi som virker! 
 
Quality Hotel Expo,  
Oslo/Fornebu, 2. – 3. des. 2019 
 

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er blant de mange sentrale foreleserne du møter i konferansen på Fornebu. 
Konferansen gir deg nasjonal status om velferdsteknologi, nye trender og lokale erfaringer om anskaffelse og 
implementering. 
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