
INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM

VÄLFÄRDSTEKNIK 
- FRÅN AX TILL LIMPA

NÄR: Torsdagen den 11 maj 2017, kl. 08.30-16.00.

VAR: Karlstads universitet, Lagerlöfsalen 1A305.  

MÅLGRUPP: Politiker, chefer inom äldreomsorg och 
LSS, verksamhetsutvecklare, legitimerad personal, 
biståndshandläggare och LSS-handläggare i 
Värmland, Dalarna samt fylkene Askershus och 
Hedmark i Norge. Studenter är välkomna att delta i 
mån av plats.

KOSTNAD: Seminariedagen debiteras med 600 kr 
(exkl. moms) för anställda och förtroendevalda 
inom socialtjänst och vård och omsorg i Värmlands 
och Dalarnas kommuner. Övriga betalar 800 kr 
(exkl. moms). Studenter går kostnadsfritt i mån av 
plats. Fika och lunch ingår. Anmälan är bindande 
men platsen kan överlåtas. Utebliven närvaro 
debiteras fullt pris.

ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag är den 4 maj 
2017 och anmälan görs via länken: 
axacoair.se/go?LX2KsoOS

VID FRÅGOR KONTAKTA: 
FoU Välfärd Värmland 
madeleine.andersson@kau.se 

MAILFRÅGOR:  
Frågor rörande området etik, juridik och 
upphandling kan ställas innan seminariet via mail till 
pia.adenmark@karlstad.se 
frågorna tas då med i respektive presentationer.  

FoU Välfärd Värmland i samverkan med Interregprojektet SOL – support quality 
of Life bjuder in till ett seminarium som vill visa hur välfärdsteknik kan bidra till 
bättre livskvalitet och självständighet i vardagen för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar.  

Under dagen presenteras erfarenheter av att införa Välfärdsteknik. Hur kan Välfärdsteknik 
införas utifrån att ”använda händer när händer behövs och teknik när teknik behövs” inom 
vård och omsorgsverksamheter på ett säkert och etiskt sätt för brukaren?

PROSJEKTPARTNERE / MEDFINANSIØRER:

Program 
se baksida

http://axacoair.se/go?LX2KsoOS
mailto:madeleine.andersson%40kau.se?subject=
mailto:pia.adenmark%40karlstad.se?subject=


PROGRAM
08.30 – 08.55 INLEDNING

SOL support quality of Life
Marit Heiberg, Kunnskapsbyen och Pia Adenmark, Karlstad kommun informerar om 
projektet och hur dagens innehåll ser ut – från ax till limpa.

09.00- 09.40 MEDBORGARENS OCH BRUKARENS BEHOV

Hur kan vi göra för att skapa bra tjänster till brukaren? 
Per Hanning, Landstinget i Värmland.

09.40 – 10.10  FIKA

10.10-10.30 Hur kan kommunen utgå ifrån ett behov och tillsammans med företag  
  hitta lösningar? 

Lars- Göran Melin, Karlstads kommun.

 ETIK, JURIDIK OCH UPPHANDLING

10.30-11.00 Etiska, juridiska frågeställningar kring test och införande av Välfärdsteknik. 
Sara Lundgren, Socialstyrelsen.

11.00 -11.15  PAUS

11.15 – 12.00 Vilka utmaningar finns när det gäller inköp och upphandling av innovationer och  
  ny teknik i samband med test och införande av Välfärdsteknik? 

Per Danielsson, Karlstads kommun.

12.00 – 13.00  LUNCH

13.00-14.30 PRESENTATION AV OLIKA PROJEKT INOM VÄLFÄRDSTEKNIK

Erfarenheter från test, införande och att tillgängliggöra välfärdsteknik till 
medborgare och brukare. 
Pia Adenmark, Ann-Sophie Gustafsson, Monica Fredriksson och Maria Andersson, 
Karlstads kommun. 
Elisabeth Lejroth, Arvika kommun. 
Mia Hernell Blomqvist, Hammarö kommun.

14.30 – 15.00  FIKA

15.00 - 15.45  Vi inför välfärdsteknik och jobbar på ett smartare sätt. 
Svein Rune Bjørkmo, Kristin Skrede, Oslo kommune.

15.45 – 16.00  AVSLUTNING

PROSJEKTPARTNERE / MEDFINANSIØRER:


