
 CARENET ARRANGERER I STARTEN AF OKTOBER 
ENDNU EN VIDENSREJSE TIL SKOTLAND MED BASIS I 
DEN SUCCESRIGE REJSE I 2009 

 

Formål 
  
Formålet med vidensrejsen er at give 
deltagerne input til at håndtere de 
udfordringer, der også skal løses i 
Danmark. 
 
Turen giver unikt indsigt i, hvordan West 
Lothian Council (svarer til ”kommune”) 
med succes har implementeret telecare. 
På turen besøger deltagerne også et 
forskningscenter, som er specialiseret i 
bygningskonstruktioner og indretning af 
plejecentre for demente.  
 
Programmet er sammensat med henblik 
på at samle indtryk og erfaringer fra 
gennemførte og afprøvede projekter, 
som velfærdsteknologi indgår i, og for at 
se eksempler på teknologier, der er 
implementeret i den offentlige service i 
Skotland, primært for ældre. 
 
Hør om de skotske erfaringer, få svar på 
dine spørgsmål og bliv klogere på 
potentiale og udfordringer ved at tage 
denne viden i anvendelse i Danmark.  

VIDENSREJSE TIL  
SKOTLAND 

Tidspunkt:  
10.-12.oktober 2011 
 
Pris:  
9.600,- inkl. moms.  
 
Bindende tilmelding: 
Senest den 5. september 
2011. 
 
Vi forbeholder os ret til 
ændringer i programmet. 

Tilmelding kan ske 
allerede nu til: 
Eventassistent Sissel 
Gadegaard 
siga@teknologisk.dk 
  
Yderligere praktisk 
information m.v. vil blive 
tilsendt ved tilmelding. 
 

CareNet  • Teknologisk Institut  •  Forskerparken 10F  •  5230 Odense M 

mailto:siga@teknologisk.dk


Program  
 
Mandag den 10/10         
Afrejse kl.  17.00 fra Kastrup 
Ankomst i Edinburgh kl. 18.50  
 
Tirsdag den 11/10 
Besøg på Colinshiel Court  
Besøget giver indsigt i baggrunden for West 
Lothians telepleje-program og udvikling af 
plejeboliger. Til sidst er der en guided tour i 
en flexi-lejlighed og Careline OnCall-centret.  
  
Besøg på firmaet Tunstall 
Her præsenteres telecare-teknologi. 
Besøget handler om virksomhedens 
erfaringer med at implementere dets 
ekspertise på området.  
  
Onsdag den 12/10         
Dementia Services Development Centre 
Deltagerne besøger et forskningscenter 
tilknyttet Stirling Universitet. Centret 
arbejder med bygningskonstruktioner og 
indretning af plejecentre målrettet ældre 
demente.  
  
Afrejse fra Edinburgh kl. 15.55 med 
forventet ankomst til Kastrup kl. 21.55 
 

Baggrund 
 
Vidensrejsen til Skotland har baggrund i den forrige rejse i 2009. Siden har der 
været voksende interesse for en lignende vidensrejse.  
  
Rejsemålet Skotland har i en længere årrække haft fokus på velfærdsteknologi 
i hjemmeplejen og på kommunale ældrecentre. Kommunen West Lothian er 
særligt langt fremme  i at benytte telecare-systemet, der blev implementeret i 
begyndelsen af 90’erne. Derfor har West Lothian mange praksiserfaringer.  

Priser & betingelser 
Bindende tilmelding senest d. 
5. september 2011.  
Turen gennemføres under 
forudsætning af tilstrækkeligt 
antal tilmeldte. Max. 18 kan 
deltage. Tilmelding efter ”først 
til mølle”. 
 
Pris per person i enkeltværelse: 
9.600 kr.  
 
Ved annullering efter 8. 
september kan beløbet ikke 
refunderes. Afhængig af 
flyselskabets regler kan turen 
evt. overgå til anden person.  
 
Hvad er inkluderet? 
• Program som beskrevet 
• To overnatninger på et godt 

3-stjernet hotel i Edinburgh 
centrum 

• Morgenmad, frokost og 
aftensmad. Drikkevarer til 
måltider er inklusive 

• Transport i Skotland er 
inkluderet. Rejse til og fra 
Kastrup er eksklusive. 

Tilmelding Eventassistent Sissel Gadegaard  • T 7220  2825  •  M siga@teknologisk.dk 


