
 

 

 

 

Velferdsteknologi, for og til hvem? 

Gjøvik Gård, torsdag 29. januar 2015 

Program 

 
09:00 
 

 
Velkommen 

 
Inger-Ann Vekve, Prosjektleder «Trygg 
hjemme» Vestre Toten/Søndre Land. 

9:15 Velferdsteknologi som virkemiddel for "innovasjon 
i omsorg" (inkl film) 

Dag Ausen og Tone Øderud, SINTEF 

10:00 Kort pause  
10:15 Eksempel: Bruk av GPS til personer med demens Tone Øderud og Dag Ausen, SINTEF 
11:00 Etikk og holdninger - dilemmaer knyttet til bruk av 

velferdsteknologi 
Inger-Ann Vekve og  
Randi Smestad, brukerrepresentant 

11:30 Lunsj  
12:15 Kort gruppearbeid – helhetlig brukerkartlegging 

Refleksjoner i plenum 
Smågrupper (4-6 stk?) 

12:45 Individuell tilpasning av velferdsteknologi – 
hvordan avdekke behov hos brukerne? 

Tone Øderud og Dag Ausen, SINTEF 

13:15 Kort pause  
13:30 Digitalisering av trygghetsalarmen – utfordringer 

og anbefalinger. 
Dag Ausen og Tone Øderud, SINTEF 

14:00 Implementering i kommunale pleie- og 
omsorgstjenester (inkl film) 

Dag Ausen og Tone Øderud, SINTEF 

14:30 Refleksjon i plenum – hvordan ta dagens kunnskap 
med hjem til egen kommune? 

Alle 

15:00 Avslutning – vel hjem!  

 

http://www.sintef.no/�
http://www.regionradet.no/�


Koden leder 
deg direkte 

til påmelding 

 

Kurs: 

 

Velferdsteknologi, for og til hvem?                                                                                                    

Sted:  Gjøvik Gård, Gjøvikhallen 
Dato:  Torsdag 29.1.2015 
Kl.   09.00 - 15.00 
 

Pris:  kr. 400,- (studenter 200,-) 
 

Forelesere:   
Dag Ausen og Tone Øderud, SINTEF. (Er med i flere store velferdsteknologiprosjekter 
og har stor erfaring på området) 
Inger-Ann Vekve og Randi Smestad, (Velferdsteknologiprosjektet Vestre Toten/Søndre Land) 
 

Målgruppe: 
Ansatte i helse og omsorgstjenesten, politikere, interesseorganisasjoner, 
pårørende og andre interesserte  

 
 

Program:   
 

 Hva er velferdsteknologi?  
 Brukerrollen og tjenesterollen 
 Brukerkartlegging  
 Etikk og holdninger 
 Brukermedvirkning                                                                        
 Utfordringer og anbefalinger ved digitalisering av trygghetsalarm  

 

Kursdeltagelse må avtales med leder før du melder deg på. 

For påmelding, følg linken eller QR kode: 
http://www.regionradet.no/kontakt/regionradet/samhandlingsreformen/regionale_kurs_/  

Kontaktperson: Siv Anita Skogen, tlf.61153389 eller mobil 41626008 hvis du må melde deg av eller har spørsmål ang. kurset 
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