
CareWare 2015 afholdes den  
15. – 16. april 2015 i Aarhus. 
På CareWare skaber vi koblingen mellem tek-
nologi og de mennesker, der skal have gavn 
af den. Kernen i CareWare er at sætte 
fokus på, hvordan teknologien 
støtter borgere til at mestre 
dagligdagen og giver 
fagprofessionelle mere 
rum til menneskelig 
omsorg i arbejdslivet. 

CareWare 2015 tager 
afsæt i fire fokusom-
råder, hvor mennesker 
på den ene eller den an-
den måde kan have gavn 
af forskellige velfærdstekno-
logier. Årets fire fokusområder 
præsenteres på henholdsvis Marselisborg-
Centret, plejeboligerne i Solbjerg, sundheds- 
og omsorgshotellet Vikærgården og Ingeniør 
AU på Katrinebjerg. 

Målgruppe og pris

CareWare henvender sig til beslutningsta-
gere, fagfolk, virksomheder, iværksætter og 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
der interesserer sig for innovative løsninger 

indenfor det sundheds- og velfærds-
teknologiske område. Deltagelse 

begge CareWare-dage, inklusiv 
aftenarrangement i Musikhu-

set den 15. april, koster kr. 
2.500,-

CareWare 2015  
Innovation &  

iværksætteri 

CareWare har også til formål 
at fremme innovation og udvik-

ling af nye effektive velfærdsløsnin-
ger. I den landsdækkende åbne konkur-

rence vil otte nye løsninger blive nomineret 
til Idéprisen eller Iværksætterprisen. 

På aftenarrangementet vil disse løsninger 
blive præsenteret for CareWare-deltagerne. 
Et fagstærkt dommerteam kårer en vinder af 
hhv. CareWare Idépris og CareWare Iværksæt-
terpris.

For dig, der sætter velfærd 
sammen med teknologi

2015

Læs om fokusområderne
på bagsiden

Læs mere om CareWare 2015 på 
www.carewareweb.dk



Fokusområde 1: 
”Aldrig for gammel til ny teknologi”

I Solbjerg handler det om teknologi til mennesker
som Kirsten…

Her sætter CareWare 2015 fokus på teknologi 
til pleje og omsorg af borgere i plejebolig og på 
sygehuse.

Fokusområde 2: 
”Hjem care hjem”

På MarselisborgCentret handler det om  
teknologi til mennesker som Lars…

Her sætter CareWare 2015 fokus på telemedicin, 
digitalt understøttet genoptræning og velfærds-
teknologi til borgere i eget hjem.

Fokusområde 3: 
”Teknologi styrker rehabiliteringen - dag og nat”

På Vikærgården handler det om teknologi til 
mennesker som John…

Her sætter CareWare 2015 fokus på teknologi til 
fysisk og kognitiv rehabilitering og døgnrehabi-
litering.

Fokusområde 4: 
”Teknologien vinder over handicappet”

På Ingeniør AU på Katrinebjerg handler det om 
teknologi til mennesker som René…

Her sætter CareWare 2015 fokus på teknologi til øget 
livskvalitet og selvhjælp for borgere med fysisk, psy-
kisk, social eller/og kognitiv funktionsnedsættelse. 

Fokusområder


