
Arbejdsmiljø & Velfærdsteknologi 

Hvordan håndterer I udfordringen med at være færre medarbejdere til at varetage stadig flere 
opgaver? Oplever I at have markant kortere tid til hver borger? Er der flere og flere af de dage, hvor du 
og dine kollegaer går hjem og er fysisk udkørte og stressede over de opgaver, I måske ikke nåede?  
 
Deltag i CareNet-arrangementet ’Arbejdsmiljø & Velfærdsteknologi’ og bliv klogere på, hvordan 
velfærdsteknologi kan hjælpe jer til et bedre arbejdsmiljø, samt hvordan I opnår den bedste effekt ved 
arbejdsmiljøforbedrende investeringer. 
 
Til arrangementet vil du få gode råd til, hvordan I helt konkret opnår et bedre arbejdsmiljø med 
velfærdsteknologi samt møde repræsentanter fra kommuner, som har arbejdet med arbejdsmiljø i 
velfærdsteknologiregi. Derudover vil du få mulighed for at diskutere, hvordan I som kommuner skal 
forholde jer til regeringen, KL og Danske Regioners nationale udruldning af vasketoiletter, spiserobotter 
og forflytningsteknologier, og deres påvirkning af jeres arbejdsmiljø. Her vil I kunne diskutere 
velfærdsteknologierne med virksomhederne selv, og komme med input til en videre udvikling, som 
afspejler, hvad I konkret har brug for i det daglige arbejde. 
 
 

Arrangement den 28. november 2013 



09.30 - 09.50 Morgenmad 
 
09.50 -10.00 Velkommen v/ Jørgen Løkkegaard, faglig leder Teknologisk Institut 
  
10.00 - 11.00 Et bedre arbejdsmiljø med velfærdsteknologi 
 Hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe jer til et bedre arbejdsmiljø, og hvordan 
 opnår I den bedste effekt med arbejdsmiljøforbedrende investeringer? 
 v/ Casper Burlin, seniorkonsulent, Teknologisk Institut 
 Casper er Teknologisk Instituts ekspert i arbejdsmiljø, og har mange års erfaring 
 inden for feltet. Casper giver jer råd til, hvordan I helt konkret opnår et både 
 fysisk og psykisk bedre arbejdsmiljø med brug af velfærdsteknologi. Der vil være 
 mulighed for at stille spørgsmål. 
 
11.00 - 11.15 Pause 
   
11.15 - 11.45 Når ord skaber virkelighed 
 Om andre perspektiver på velfærdsteknologi og arbejdsmiljø.  
 v/ Chris B. Nørregaard, udviklingskonsulent, Vejle Kommune 
 Chris fortæller om andre perspektiver på de udfordringer, der opstår 
 omkring implementering af velfærdsteknologi i forhold til at kunne høste de 
 ønskede gevinster ved at introducere velfærdsteknologi i en daglig arbejdspraksis. 
 
 
11.45 - 12.15 Nylige erfaringer fra arbejdsmiljøprojekt 
 Om implementering af benløftere i en daglig praksis. 
 v/ Michael Bech Petersen, udviklingskonsulent, Faaborg-Midtfyns Kommune  
 Michael vil fortælle om deres senest høstede erfaringer fra arbejdet med at 
 afprøve en benløfter. Michael vil berette om, hvordan de har arbejdet med 
 velfærdsteknologien i et arbejdsmiljøperspektiv med fokus på implementering af 
 velfærdsteknologien. Herunder hvilke faktorer, der har betydning for at lykkes 
 med de opstillede målsætninger om at forbedre arbejdsmiljøet. 
  
 
12.15 -13.15  Frokost 
 
 
 
 

Program 



13.15 - 13.30 Vasketoiletter & arbejdsmiljø 
 Hvordan kan vasketoiletter medvirke til et bedre arbejdsmiljø?  
  v/ Robert Jacobsen, J. Honoré Care 
 Robert giver en kort præsentation af J. Honorés produkter inden for kategorien 
 vasketoiletter med fokus på, hvordan vasketoiletter ikke kun øger borgerens 
 livskvalitet men også medvirker til et bedre arbejdsmiljø blandt medarbejderne. 
 
13.30- 13.45 Spiserobotter & arbejdsmiljø 
 Hvordan opnår man et bedre arbejdsmiljø med spiserobotter? 
 v/ Bente Tolstrup, direktør, salg og marketing, Carewarekompagniet 
 Bente fortæller om Carewarekompagniets forskellige typer af spiserobotter og om, 
 hvordan spiserobotterne også kan forbedre arbejdsmiljøet både fysisk og psykisk. 
  
13.45 – 14.00 Forflytningsteknologi & arbejdsmiljø 
 Hvorfor er det, at man bør investere i forflytningsteknologi, og hvordan forbedrer 
 det arbejdsmiljøet? 
 v/ Kent Hvidtfeldt, salgschef, Ergolet 
 Kent giver en kort præsentation af Ergolets forskellige forflytningsteknologier med 
 fokus på, hvordan de kan være med til at lette hverdagen for medarbejderne.  
   
14.00 - 14.20 Pause 
  
14.20 - 15.30 Workshop – input til jeres daglige praksis 
 Hvordan skal I forholde jer til regeringen, KL og Danske Regioners nationale 
 udruldning af vasketoiletter, spiserobotter og forflytningsteknologier og dets 
 påvirkning af jeres arbejdsmiljø? Del jeres erfaring med de andre deltagere og bliv 
 klogere på, hvordan andre kommuner arbejder med arbejdsmiljø og 
 velfærdsteknologierne. Diskutér teknologierne og deres anvendelse med 
 virksomhederne selv, og giv jeres input til, hvad I har brug for i jeres daglige 
 arbejde. 
 
15.30-16.00 Diskussion og ‘tak for i dag’ 
 Vi samler op på hovedpunkterne og resultaterne fra dagens workshop. 
 v/ Jørgen Løkkegaard, faglig leder, Teknologisk Institut. 

Praktisk information: 
Sted: Forskerparken 10F, 5230 Odense M 
Tid: Kl. 9.30 - 16.00 
Pris: Gratis for CareNet-medlemmer (No-show gebyr på 500 kr.) 
Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr. ex. moms 
Tilmeld dig her. 
 
Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=58
http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=58

