
Temadag: Demens & Teknologi 
– Lær at skabe det rigtige match

Den 31. marts inviterer CareNet og virksomhedsmedlemmet Welldana Innocare til
temadag om demens og teknologi, hvor du kan lære at skabe det rigtige match
mellem teknologi og borger.

At der er det rigtige match mellem teknologi og borger er forudsætning for, at
gevinsterne ved anvendelse af velfærdsteknologi opnås. Derfor tager vi på
CareNet temadagen ‘Demens og Teknologi – Lær at skabe det rigtige match’ et
skridt tilbage og fokuserer på, hvad det egentlig er for et behov, personen med
demens står med, og hvad det egentlig er for en funktion, den enkelte teknologi
kan være behjælpelig med at understøtte.

Så tag med til temadagen og lær at tænke i at skabe det rigtige match, hvilket ikke
kun er en kompetence, du kan bruge, inden for teknologier til demens, men også
inden for velfærdsteknologi til andre målgrupper.



09.30 – 09.50 Ankomst og morgenmad

09.50 – 10.00 Velkommen

v/Katarina Deylami, konsulent, Teknologisk Institut 

og Kim Madsen, adm. direktør, Welldana Innocare

10.00 – 10.45 Teknologier til borgere med demens 

v/ Lone Gaedt, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Hvordan kan teknologi hjælpe personer med demens til en lettere 

hverdag? Hvor er den teknologiske udvikling på vej hen? Og hvad 

er erfaringen med teknologierne i dag? Dét er bare nogen af de 

spørgsmål, Lone besvarer, når hun gør os klogere på de forskellige 

personaer og behov, der er inden for målgruppen ‘borgere med 

demens’, samt de velfærdsteknologiske løsninger, der eksisterer på 

markedet i dag.

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.30 Demensteknologier og etik

v/ Kasper Mosekjær, Ph.d.-studerende, Institut for kultur og 

identitet, RUC

Vi skal høre om de etiske dilemmaer, der følger med, når vi 
anvender teknologi til borgere med demens. Kasper lægger op til 
diskussion om, hvilke borgere med demens det er etisk korrekt og 
forkert at anvende teknologier til, og hvordan man får både 
borgeren og personalet med.

11.30 – 12.00 En tilgang til demensteknologi

v/ Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter & Borgerrettet 

forebyggelse, Esbjerg Kommune

Irene fortæller om Esbjerg Kommunes strategi for og tilgang til 

udbredelsen af teknologier til borgere med demens samt 

kommunens store demensteknologiske innovationsprojekt med 

inddragelse af både brugere, pårørende og virksomheder.

Program



12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Præsentation og demonstration af 3 teknologier til demens

v/ Kim Madsen, adm. direktør, Welldana Innocare

Kim præsenterer og demonstrerer 3 af Welldana Innocares

teknologier til målgruppen ‘personer med demens’; 

Tryghedsboks, Vivago Ur og den nye madras Kognimat.

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 14.15 Lær at skabe det rigtige match

Med udgangspunkt i dagens faglige oplæg og de 3 

præsenterede teknologier, skaber vi i plenum det rigtige match 

mellem teknologi og borger med demens.

14.15 – 15.00 Rundvisning ved Welldana Innocare

v/Kim Madsen, adm. direktør, Welldana Innocare

Vi runder dagen af med en rundvisning i Welldana Innocares
mere end 4000 km2 faciliteter, hvor I også vil blive præsenteret 
for virksomhedens andre velfærdsteknologier.

15.00 Tak for i dag

Praktisk:

Dato og tid: Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 10.00-15.00.

Sted: Welldana Innocare, Randersvej 6, 6700 Esbjerg.

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

Sidste tilmelding er d 23. marts. Ved tilmelding eller afbud efter d. 23. eller 

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

OBS: Max plads til 30 deltagere, så skynd dig!

Tilmeld dig her

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=223

