Inbjudan till
seminarium om
valfardsteknologi !
Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer
representanter fra kommunene och regionerna i
Hedmark og Dalarna til dagseminar for erfaring- og
kompetansedeling innen utvikling og drift av
velfersteknologi

När: 20 november 2019

Programmet under seminariet varvas med föreläsningar,
diskussioner och erfarenhetsutbyte. Föreläsningarna handlar om
• Vård och omsorg på distans
• Hållbara Mora – Omställning utifrån ett hållbarhetsperspektiv
• Praktisk tillrättaläggning och samarbete mellan kommuner
• Velferdsteknologi fra IKT-sidan och om utvikling och drift.

Slut: Kl. 16:00

Plats: Olarsgården,

Olarsvägen 20, Sälen
Start: Kl. 09:30

Anmälan
Senast den 18 oktober
via denna länk

Nordisk Ministerråd har utarbeidet et nordisk samarbeidsprogram
for perioden 2017-2020. Et av innsatsområdene i
samarbeidsprogrammet er «Hållbar Landsbygdsutveckling» med
følgende innsatsområder:
• Den aldrende befolkningen utfordrer velferdssystemene demografiske utfordringer
• Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap – nye måter å
levere tjenester på
• Kompetansetilførsel
• Perifere regioner styrkes gjennom grenseregionalt samarbeid
og økt tilgjengelighet

Välkomna!

https://www.hedmark.org/
velferdsteknologi

Frågor
Frågor besvaras av
Terje Røe
terje.roe@hedmark.org
Mobil +47 90678005
Annelie Månsson
annelie.mansson@regiondalarna.se
+46 23 77 70 07

Program:

Møteleder:

Terje Røe – Regionrådet for Sør-Østerdal

Kl. 09.30

Registrering/kaffe

Kl. 10.00

Velkommen

Kl. 10.15

Bengt Andersson, Seniorrådgivare Nordens
Välfärdscenter (NVC).
Presentationen fokuserar på projektet ”Vård och
omsorg på distans” där bl.a. en kartläggning genomförts om väletablerade tjänster inom vård och
omsorg i de nordiska länderna. 24 tjänster presenteras i en rapport som kommer i september 2019.
Se mer om projektet på www.vopd.nu

Kl. 11.15

Diskussionsfrågor/erfarenhetsutbyte

Kl. 11.30

Stefan Karlberg digitaliseringsledare Mora/Orsa/
Älvdalen
Hållbara Mora – Omställning utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Kl.12.00

Diskussionsfrågor/erfarenhetsutbyte

Kl. 12.30

Lunsj

Kl. 13.15

Tor Sætrang, prosjektleder Regionrådet for SørØsterdal
Praktisk tillrättaläggning och samarbete mellan
kommuner.

Kl. 14.15

Diskussionsfrågor/erfarenhetsutbyte

Kl. 14.30

Edvard Lysne, direktør IKT Hedmark
Presentasjon velferdsteknologi fra IKT-sidan och
om utvikling och drift

Kl. 15.00

Kaffe - Diskussionsfrågor/erfarenhetsutbyte

Kl. 15.30

Oppsummering og avsluttning

Kostnad
Gränskommittén täcker kostnader
för konferensen. Deltagare står för
arbets- och resekostnad.

Gränskommittén Hedmark
Dalarna
Hedmark och Dalarna har
samarbetat om gränsregionala
utmaningar sedan 2007 och 2012
blev Gränskommittén HedmarkDalarna etablerat. Gränskommitténs
arbete är en del av det regionala
samarbetet i Norden och utförs på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet.
http://hedmarkdalarna.com/

Presentation av föreläsarna:
Bengt Andersson, Seniorrådgivare Nordens Välfärdscenter (NVC).
Sedan oktober 2018 arbetar Bengt på NVC och ansvarar för fokusområdet välfärdsteknologi med tyngdpunkt på implementering. Mellan
2013-2018 var han seniorkonsult på Helseplan Consulting AB och projektledde ett flertal uppdrag inom området e-hälsa och digitalisering
inom vård och omsorg i regioner och kommuner.
Tidigare arbetade Bengt på Hjälpmedelsinstitutet och var bl.a. projektledare för regeringsuppdragen ”Teknik för äldre” samt
”Kartläggning av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen”.
Stefan Karlberg digitaliseringsledare, MOA, Mora/Orsa/Älvdalen
Sedan augusti 2018 är Stefan digitaliseringsledare för tre samverkande kommuner. Fokus ligger på strategier, utvecklingsarbeten och
projekt som stödjer kommunernas digitalisering. Stefan har de senaste 5 åren arbetat med olika utvecklingsprojekt inom kommunal
verksamhet och kommer här presentera Mora kommuns omställningsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tor Sætrang, prosjektleder Regionrådet for Sør-Østerdal
Fra 01.02.17 har Tor vært prosjektkoordinator for velferdsteknologi i
de 6 kommnuene som utgjør Sør-Østerdal regionen. I denne perioden
har det blitt gjennomført anskaffelseses prosseser – bla. av felles
plattform for VFT og implmentering av denne og ulike VFT-løsninger.
Det arbeides kontinuerlig med tjenesteutvikling og driftsmodeller.
Tor har arbeidet med VFT i ulike roller siden 2007, først som gründer
og senere som spesialrådgiver hvor han har bistått ulike kommuner
med anskaffelser, forankringsarbeid/informasjon og leverandører
med løsningsbeskrivelser og produktutvikling
Edvard Lysne, direktør IKT Hedmark
Edvard Lysne er direktør i Hedmark IKT, et interkommunalt selskap for
kommuner i søndre deler av Hedmark. Selskapet eies av sju
kommuner med 100.000 innbyggere og skal levere IT- og
digitaliseringstjenester for disse kommunene. Selskapet har kontorer
på Hamar og Kongsvinger. Lysne har gjennom mange år jobbet i ulike
roller med digitalisering og tjenesteinnovasjon før han kom til
Hedmark IKT i 2017.
Prosessleder Dag Olaf Berg i Hedmark IKT deltar sammen med Edvard
under innledningen.

Välfärdsteknologi i
Hedmark och Dalarna
•
•
•

Enklere hverdag for innbyggerne
Tilrettelegging for egenmestring
for innbyggerne
Innbyggerne skal kunne bo lengst
mulig i eget hjem

•

Ansvarliggjøre innbyggerne i
forhold til planlegging av eget liv

•

Bidra til å sette kommunene i
stand til å møte morgendagens
helse- og omsorgsutfordringer

