
Informasjon; 
Vi inviterer til den niende kapittelkonferansen om velferds-
teknologi. Det betyr presentasjon av ny teknologi og nye 
erfaringer. Vi har invitert mange kommuner i tillegg til Helse-
direktoratet, som presenterer status for utvikling og erfaringer. 
Flere nye evalueringsrapporter vil bli lagt fram. 
Kapittelkonferansene har vokst fram som det ultimate møtested 
for kommuner som ønsker å lære, som ønsker å følge med, som 
ønsker å påvirke, -og bli påvirket for å bli best mulig. 
De mest sentrale leverandørene er med, og viser fram det siste av 
teknologier. Konferansens egenart er hvordan vi presenterer ny 
teknologi sammen med praktiske beskrivelser av nye teknologiske 
løsninger. Satelittsymposiumene gir deg nærkontakt med de 
viktigste produktene. Og du får best mulig kunnskap. 

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 velferds-
teknologiske 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. 
Dette er en møteplass du MÅ være med på! Vi kaller den «state 
of the art», «high-end» eller «cutting edge». Uansett; Vi ønsker å 
vise fram det mest aktuelle for deg som er profesjonell 
yrkesutøver og/eller beslutningstaker. Og når vi benytter begreper 
«state of the art», så betyr det «det beste man kan få til med 
tidens mest moderne teknologi/ferdigheter.» 
Vårt mål med kapittelkonferansene er å stimulere alle Norges 
kommuner til å delta for å bli oppdatert i det «aller siste». Vi ser 
på konferansen som den naturlige møteplass for alle som er 
involvert i utviklingen av velferdsteknologi, får å få ny kunnskap, 
får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert! 
Velkommen! 
 

 

 

 

 

 

faglig forum 

 informerer; 

 

Utdrag fra programmet; 
  
Status for velferdsteknologiprogrammet. 
v/ seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet 
 

Evalueringsresultater av digital hjemmeoppfølging   
v/ seniorforsker Erik Magnus Sæther, Oslo Economics 
 

Digital hjemmeoppfølging; Organisering - Tildeling - Oppfølging -  
v/ spesialsykepleier Linda Nilsen Augland, Larvik kommune   
 

Digital hjemmeoppfølging Erfaring og resultater, 
v/ prosjektleder Hanne Eggen, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka 
 

DignaCare sensor. Sensoren som gir varsel når bleien skal byttes,  
v/produktspesialist Lisbeth Kruge, SensCom AS 
 

En liten revolusjon i sykehjemmet; Nå vet vi når bleier må skiftes!  
v/ fagutviklingssykepl Gina Kornelia Bruun Torvik, Lindeberg sykehjem 
 

Organisering og implementering og bruk av velferdsteknologi, 
 

v/ leder Kristin Skrede og fysioterapeut Mads Herfindal Haakonsen, Oslo 
kommune, bydel St.Hanshaugen, enhet for velferdsteknologi 
 

Erfaring og evaluering av tilsyn og «overvåking» ved hjelp av sensorer, 
v/ avd. leder Marlen Breivik Kristensen og prosjektleder Hildegunn 
Utgård, Ulstein kommune 
 

Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten.     
v/ enhetsleder Kjersti Norheim og Ingrid Weltzin, Horten kommune  
 

Fremtidens elektroniske sykehjem 
v/ fagsjef May Omland, Skien kommune 
 

Teknologisk forklaring til elektronisk medisineringsstøtte,  
v/ Julie Westby, Evondos 
 

Elektronisk medisineringsstøtte, -vår praksis og våre erfaringer, 
v/ Mona Kristoffersen, Sarpsborg kommune 
 

Å lede velferdsteknologiske utviklingen i en middels stor norsk kommune, 
v/ enhetsleder Torhild Kvinlaug, Kvinesdal kommune 

Program, elektronisk påmelding og mer informasjon finner du 
ved å TRYKKE HER    
Påmeldingsfrist: 13. april    Pris: kr. 3.480- 
 
Spørsmål: Ring 90163016 
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