
 

 
CareNet-temadag d. 22. september 2015: Vælg den rigtige velfærdsteknologi! 

Sted: Louise Mariehjemmet, Svenskelejren 1, 2700 Brønshøj  

Den 22. september inviterer CareNet i samarbejde med Mariehjemmene til temadag 
om, hvordan du vælger den rigtige velfærdsteknologiske løsning. 

Den 22. september 2015 har vi i samarbejde med Fonden Mariehjemmene, Københavns 
Kommune m.fl. planlagt en temadag om, hvilke konkrete velfærdsteknologier, der er relevante 
for plejehjemsbeboere, hvordan man udvælger og implementerer sådanne 
velfærdsteknologiske løsninger til de konkrete beboere, hvad løsningerne betyder for 
plejecentrets kultur, beboernes trivsel og personalets arbejdsmiljø samt hvordan man kommer 
fra test til decideret indkøb. Dagen vil både byde på faglige oplæg, erfaringsudveksling og 
debat, som alt sammen skal gøre os klogere på, hvordan implementering af nye hjælpemidler 
bedst gribes an. 

Program: 

Kl. 09.30-10.00: Ankomst og morgenmad 

Kl. 10.00-10.10: Velkommen v/ Anders Lyck Fogh-Schultz, netværksleder, Teknologisk Institut 

Kl. 10.10- 10.45: Velkommen til Louise Mariehjemmet v/ procesleder og teamcoach Sussie 
Lysholm samt oplæg v. forstander Maria Hedin på Louise Marihjemmet: Betydningen af de 
rette teknologiske løsninger ift. beboeres selvhjulpenhed og livskvalitet, personalets 
arbejdsmiljø og husets økonomi 

Kl. 10.45-11.15: Oplæg v. Fonden Mariehjemmene: Projektet med Teknologisk Institut: Hvad 
var ideen, hvad har projektet ført til og betydet? 

Kl. 10.15-12.00: Oplæg v. Lone Gaedt, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, 
Teknologisk Institut: Velfærdsteknologiske løsninger til beboere på 4 plejecentre, deres 
implementering og effekt 

Kl. 12.00-12.45: Frokost og netværk 

Kl. 12.45-13.30: Oplæg v. afdelingsleder Ian Røpke, Afdeling for Sund Vækst, Københavns 
Kommune: Fra test til indkøb af velfærdsteknologi 

Kl. 13.30-13.45: Pause med kaffe og kage 

Kl. 13.45-14.45: Debat & erfaringsudveksling: Hvilke velfærdsteknologier og hvordan 
udbredes de i forskellige kommuner, på hhv. plejecentrene og i hjemmeplejen 

Kl. 14.45: Rundvisning på Louise Mariehjemmet og netværk 



 

 
Praktisk: 
Dato: 22. september 2015 
Sted: Louise Mariehjemmet, Svenskelejren 1, 2700 Brønshøj 
Tid: 09.30-15.30 
Pris: Gratis for medlemmer af CareNet.  
Prisen for ikke-medlemmer er 2.995 kr. ekskl. moms 
Tilmelding: Senest den 8. september. Ved tilmelding eller afbud efter den 15. september eller 
ved udeblivelse på dagen betales et gebyr på 500 kr. 
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