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rehabilitering-forskning-kompetanse 

Tjenesteinnovasjon, fremtidens velferdsteknologi-muligheter og utfordringer 

10.00  Velkommen :  Heidi Kolstø, styreleder.                                                                                                                                                                              

Konferansier: Roald Aga Haug, ordfører, Odda Kommune.                                                                               

10.15 Åpning av Rehabiliteringskonferansen2018:  Arne-Christian Mohn,  ordfører, 

Haugesund. 

Dag 1 290818: FREMTIDENS VELFERDSTEKNOLOGI                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.BOLK: 10.30---12.00program                                                                                                                                                            

Velferdsteknologi generelt, overordnet del:                                                                                              

Foredragsholdere:                                                                                                                                                         

Ingvild Kjerkol (AP), talskvinne(AP) helse-og omsorgskomiteen                                                                                                                                     

Sveinung Stensland(H),talsmann(H), helse-og omsorgskomiteen                                                                   

Tone Bye, Pensjonistforbundet, brukerrepresentant 

Avsluttet med  en liten  debatt / konferansedeltagere får komme med spørsmål og kommentarer, oppsummering etter hver bolk . 

12.00-13.30, lunch, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand. 

2.BOLK: 13.30---15.00program                                                                                                                   
Mulighetene, få presentert de forskjellige mulighetene innen velferdsteknologi:                                                                                                                                   
Foredragsholdere:                                                                                                                                                          

Arild Kristensen, Smartcarecluster                                                                                                                                                             

Fredrik Gulowsen, Nyby,                                                                                                                                                                   

Davy Wathne, tidligere TV2,  Brukerrepresentant   

 Avsluttet med  en liten  debatt / konferansedeltagere får komme med spørsmål og kommentarer, oppsummering etter hver bolk . 

 15.00---16.00pause, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand. 

3. BOLK:16.00---17.30 program                                                                                                                                                                                                                                                
Overvåkning. «VÅKE OVER eller OVERVÅKE.»                                                                                                                          
Overvåkning i forhold til etikk, den juridiske delen.                                                                  
Foredragsholdere:                                                                                                                                                           
Jan Holm, Kommersiell Direktør Sensio AS,                                                                                                                           
Anita Grainger, Tysvær kommune,  
Laila Nygaard, FFO Hordaland, styreleder, Brukerrepresentant                                                                                                  

Aud Edvinson, LHL, Brukerrepresentant                                                                                                                              
Avsluttet med  en liten  debatt / konferansedeltagere får komme med spørsmål og kommentarer, oppsummering etter hver bolk  .              

Begge dagene under konferansen bør der være litt variasjon i hver bolk. 1. dag skal avsluttes med en debatt / oppsummering. For og 

imot.   Viktig også å få informasjon / fortelling fra en bruker I hver bolk. 

17.30---20.00 pause, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand. 

20.00 ---- Samhandlingsmiddag, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, 
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rehabilitering-forskning-kompetanse 

Dag 2 300818:                                                                                                                                                        

Konferansier: Roald Aga Haug, ordfører,  Odda Kommune.                                                                        

1.BOLK-d2: 09.00---10.30program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Hva skjer  innen velferdsteknologien  i kommunene.                                                     
Foredragsholdere:                                                                                                                                                            
Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartement fokus på 
Velferdsteknogi,    
Inger Larsen, Smart omsorg i Bergen kommune                                                                                                                   

Sturle Monstad, leder Velferdsteknologi prosjekt Haugaland vekst,                                                                                          

Nils Reiersen,  Brukerrepresentant                                                                                                                                                                                                     
Avsluttet med  en liten  debatt / konferansedeltagere får komme med spørsmål og kommentarer, oppsummering etter 

hver bolk . 

 10.30---11.00 pause, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand. 

2.BOLK-d2: 11.00---12.30program    Framtidens teknologi hos legen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Foredragsholdere:                                                                                                                                                  

Kjartan Olafsson, fastlege og leder av Legeforeningens IT utvalg,                                                                                       

Jens Espeland, Lege/medisinsk sjef, Oslo kommune og Dignio,                                                                                                                             

Ole Olsen , Brukerrepresentant                                                                                                                                                                                                                                                                                
Avsluttet med  en liten  debatt / konferansedeltagere får komme med spørsmål og kommentarer, oppsummering etter 

hver bolk . 

 12.30-13.30, lunch, relasjonsbygging, erfaringsutveksling, besøke stand. 

3.BOLK: 13.30---15.00program  Leve hele livet (hjemme) / hjemmetjenesten                         

Foredragsholdere:                                                                                                                                              

Sveinung Stensland(H),talsmann(H), helse-og omsorgskomiteen,                                                                                  

Mariann Fuglerud, leder , Norges Naprapatforbund, ,                                                                                                

Dorothy Huskisson Hansen, direktør, Reuma Sol,                                                                                                                    

Kari Hansen , Brukerrepresentant                                                                                                                                 
Avsluttet med  en liten  debatt / konferansedeltagere får komme med spørsmål og kommentarer, oppsummering etter 

hver bolk . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Begge dagene under konferansen bør der være litt variasjon i hver bolk. 2. dag skal 

avslutes med en  oppsummering. For og imot.  Viktig også å få informasjon / fortelling 

fra en bruker etter hver bolk. 

Konferansen vil bli søkt meritterende for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. Stiftelsen Folkets Gave er ikke ansvarlig for 
endringer utenfor vår kontroll.  
                                                                                


