
Arrangement den 27. november 2014

Implementering af velfærdsteknologi 

og besøg på Vikærgården

Implementering af velfærdsteknologi er ikke ‘bare lige’, og der er mange måder at gribe det an på. 

Ét udgangspunkt er at lære af andres erfaringer – og det er netop, hvad du har mulighed for til dette 

CareNet-arrangement.

Torsdag den 27. november inviterer CareNet nemlig til arrangement om implementering af 

velfærdsteknologi og besøg på Århus Kommunes rehabiliteringscenter og velfærdsteknologiske 

experimentarium, Vikærgården.

Du vil få bud på konkrete strategier og metoder til implementering af velfærdsteknologi, som du kan 

bruge i praksis, og der vil blive delt ud af erfaringer med forskellige implementeringsprocesser.

Efter de faglige indslag vil der være oplæg om Vikærgården og konceptet bag, som efterfølges af en 

rundvisning og en demonstration af de forskellige teknologier, der er implementeret og anvendes på 

centret – heriblandt stemmestyring, et udvalg af træningsteknologier og brainfitness med Silbot.

Praktisk:

Dato og tid: Torsdag d. 27. november 2014, kl. 09.30-15.30.

Sted: Konferencen på Vikærgården, Hvidkildevej 1, 8240 Risskov.

Pris: Gratis for medlemmer af CareNet. Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr.

Sidste tilmelding er d. 19. november. Ved tilmelding eller afbud efter d. 19. 

november, eller ved udeblivelse på dagen, betales et gebyr på 500 kr.

OBS: Max plads til 50 deltagere, så skynd dig!

Der er mulighed for parkering på Lindenborgvej eller ved Springcenter 

Århus på Hvidkildevej 11.

Tilmeld dig her

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=168


Program

09.30 - 10.00 Ankomst og morgenmad

10.00 - 10.10 Velkommen v/Jørgen Løkkegaard, sektionsleder, Teknologisk Institut

10.10 – 10.40 Implementering i praksis – et spørgsmål om rigtig match

v/ Rikke Bundgaard, områdeleder, Skovhuset, Hillerød  Kommune og Charlotte 

Kock Petersen, plejecenterleder, Hillerød Kommune.

På plejecenteret Skovhuset i Hillerød har de gode praksiserfaringer med  

implementering af velfærdsteknologi. Rikke og Charlotte kommer her med deres 

erfaringer gennem det seneste år; hvordan teknologi har gjort en forskel i 

hverdagen i Skovhuset, overvejelser til implementeringsprocessen og et fokus 

på, hvornår teknologi giver mening; og som både omhandler beboere, 

medarbejdere og ledelse.

10.40 – 11.00 Pause

11.00-11.30 Implementering på strategisk niveau

v/ Dorthe Solgaard Pedersen, projektchef, socialforvaltningen i Københavns 

Kommune

Dorthe fortæller om  Socialforvaltningens handleplan for arbejdet med 

velfærdsteknologi, og de erfaringer de i Københavns Kommune har gjort sig med 

at udbrede velfærdsteknologi til også socialt udsatte borgere og andre, som ikke 

normalt er hovedmålgruppen for velfærdsteknologi.

11.30 – 12.00 VTV – en metode til implementering af velfærdsteknologi

v/ Randi Villebro Jørgensen, konsulent, Teknologisk Institut

Randi præsenterer, hvordan en VelfærdsTeknologiVurdering belyser fordele og 

ulemper ved teknologien og bidrager med vigtige analyser, vurderinger, 

konklusioner og anbefalinger, når der tages beslutning om at indkøbe og 

implementere velfærdsteknologi. 

12.00 – 13.00 Frokost

13.00-13.30 Om Vikærgården

v/ Kirsten Rud Bentholm, leder, Teknologi i Praksis

Kirsten fortæller om konceptet bag Vikærgården, herunder baggrund, formål, 

organisering m.m.

13.30 – 15.30 Rundvisning på Vikærgården

I hold præsenteres I for forskellige teknologier, som er implementeret og 

anvendes på Vikærgården: skylle-tørretoilet, wellnessbad, stemmestyring, et 

udvalg af træningsteknologier og brainfitness med Silbot.

15.30 Tak for i dag 

Arrangement den 27. november 2014


