
 

VI VIL MERE MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 
CareNet temadag tirsdag den 22.november 2016 
Hvad gør man, hvis man vil mere med velfærdsteknologi? 
Det giver Aabenraa kommune en række gode ideer til.  Vi skal se på, hvordan Aabenraa Kommune 
organiserer arbejdet med velfærdsteknologi, skaber resultater og anvender best practice og business cases 
- og tænker virksomheder og erhvervsudvikling med ind.  
Dagen byder også på produktpr æsentationer og besøg hos virksomheden Vendlet ApS 

  



PROGRAM 
9. 30  Ankomst og morgenmad 
 

09. 50  Velkomst  
Jakob Kyndal, direktør Social & Sundhed, Aabenraa Kommune  
 
Anders Lyck Fogh-Schultz, netværksleder i CareNet og seniorkonsulent ved Teknologisk 
Institut  
 

10. 00 Vi vil mere med velfærdsteknologi!  
ved velfærdsteknologikonsulent Anne Pagh 

 
Med strategien Det gode liv og sund vækst 2020: Vi vil mere med velfærdsteknologi og en 
særlig organisering har Aabenraa Kommune sat en klar retning på arbejdet med 
velfærdsteknologi. Hør hvordan 3 strategiske spor – Borgerens gode liv, mere for pengene og 
vækst i innovative partnerskaber – skaber værdi for borgere, medarbejdere, økonomi og 
vækst. 
 

10.20 Gør dine gevinster synlige 
ved udviklings- og BI-konsulent Rikke Møller Jørgensen  

 
Gennem præsentation af generelle principper og den konkrete case DoseSystem får du et 
indblik i, hvordan Aabenraa Kommune arbejder med business cases og gevinstrealisering. 
Der vil være fokus på praktiske redskaber, hvor kodeordene er troværdighed, validitet og 
overblik. 
 

10.40 Hvordan lykkes vi med velfærdsteknologi?  
ved kommunens projektledere fra Handicap & Psykiatri, Pleje & Omsorg og Sundhed & 
Forebyggelse 

 
Konkrete eksempler giver bud på, hvad man skal holde fokus på for at lykkes med 
velfærdsteknologi. Det handler om forandring, ejerskab, relationer og om at turde gå nye 
veje og trække de gode ideer på tværs af organisationen.  
 
Som oplæg til diskussion under netværksfrokosten, sætter vi også spot på de udfordringer, 
der endnu ikke er løst. 

  



11.10 Konkrete Cases – opdeling i to grupper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 Netværksfrokost 

12. 45 Konkrete cases – 2. del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

13.30 Mød virksomhederne bag vores cases 
DoseSystem, Wellness Nordic og Life-Partners 

14.00 Opsamling 
Vi samler op på: 
 dagens vigtigste pointer 
 de udfordringer, der er diskuteret under netværksfrokosten 
 de spørgsmål, der er opstået. 

14. 30 Virksomhedsbesøg 
Afgang til besøg hos virksomheden Vendlet ApS 

Case I: Værdi i projekter på tværs - Sansegyngestol Wellness Nordic 

Aabenraa Kommune anvender med stor succes sansegyngestolen Wellness Nordic på 
både demensområdet og det specialiserede område. Hør projektleder Tina Aarøe fra 
Handicap & Psykiatri fortælle om, hvilken forskel teknologierne gør – og for hvem.   

 

Case II: Implementering i fuld skala – Life-Manager på plejehjem 

Aabenraa Kommune er netop nu i gang med at implementere kommunikationsløsningen 
Life-Manager fra Life-Partners på alle plejehjem i kommunen. Løsningen fungerer bl.a. 
som en kommunikationsplatform mellem borgere, medarbejdere og pårørende. Hør 
projektleder Kirsten Springborg fortælle om konkrete ideer og input til den succesfulde 
implementering. 
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CareNet temadagen er gratis; tilmelding nødvendig: 

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=337  

Læs mere om CareNet – Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi her: www.carenet.nu  

 

http://www.carenet.nu/arrangementer/?id=337
http://www.carenet.nu/
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