
Velfærdsteknologi – hvor skal vi hen? 
Konference fredag d. 6. februar 2009 kl. 10-14 i Rosenborgcentret, Rosengade 1, 1309 København K 

I efteråret 2008 har Sundheds- og Omsorgsfor-

valtningen i Københavns kommune testet, hvad 

der sker, når velfærdsteknologi møder borgere og 

medarbejdere i hjemmeplejen. 

Hvad siger borgere og medarbejdere til at anvende 

teknologierne robotstøvsuger og elektronisk nøg- 

lesystem? Øger det livskvaliteten for borgerne? 

Forbedrer det arbejdsmiljøet for medarbejderne? 

Hvordan kan erfaringerne anvendes i de videre spor 

med velfærdsteknologi? Hvor er der muligheder 

og potentialer for at anvende velfærdsteknologi i 

ældres hverdagsliv?  

Alt det vil vi gerne invitere medarbejdere, ældre- 

organisationer, borgere i lokalområdet samt 

videnspersoner med til at diskutere.

Velfærdsteknologi forsyner borgere med en 

eller flere velfærdsydelser, hvor teknologien 

understøtter og forstærker mobiliteten og 

sikkerheden i daglige gøremål

Kom og vær med i konferencen  

Velfærdsteknologi – hvor skal vi hen? 

Konferencen afholdes fredag d. 6. februar 2009 

kl. 10-14 i Rosenborgcentret. 

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig 

inden mandag d. 2 februar på telefon 3530 3767 

eller mail LQ89@suf.kk.dk

Program:
Kl. 10.00: Velkommen 

Hvorfor Velfærdsteknologisk bydel?

v/ PO-chef Ole Maymann 

Kl. 10.10: Projekt Velfærdsteknologisk bydel

v/ Dorthe Solgaard, leder af Sekretariat for 

Innovation og Forskning i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen 

Kl. 10.30: Velfærdsteknologi  

– hvad siger borgere og medarbejdere?

Kom og hør hvad borgere og medarbejdere siger 

til teknologierne? Øger det livskvaliteten for bor- 

gerne? Forbedrer det arbejdsmiljøet for med- 

arbejderne?

v/ Konsulent Mie Bjerre, icph

Kl. 11.00: Holdninger  

til nye teknologiske hjælpemidler

Kom og hør hvad fremtidens ældre siger til at 

hjemmeplejen anvender teknologi?

v/ Chefkonsulent Olav Felbo, Ældresagen

Kl. 11.30: Pause – frokost

Kl. 12.00: Ide-generering  

Hvad er de videre spor med velfærdsteknologi? 

Hvor er der muligheder og potentialer? 

Kl. 13.50: Afslutning

v/ PO-chef Ole Maymann

Baggrund for  

Velfærdsteknologi – hvor skal vi hen? 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Køben-

havns kommune har i efteråret 2008 undersøgt, 

hvilken betydning ny teknologi har på hverdags- 

livet for borgere og medarbejdere. Vi har i et 

pilotforsøg hos 6 borgere testet robotstøvsuger 

og elektronisk nøglesystem. Dette er sket i sam- 

arbejde med private virksomheder og icph. Pilot- 

forsøget er foregået i bydelen: Indre By, Chris- 

tianshavn, Vesterbro og Kongens Enghave med 

medarbejdere fra hjemmeplejen og borgere, som 

enten har eller fremtidigt får hjemmehjælp.

Læs mere på projektets hjemmeside: http://

www.kk.dk/velfaerdsteknologiskbydel.aspx 


