Dragør Kommunes inspirationstur om velfærdsteknologi 20. september 2016
Afgang med bus fra Dragør Rådhus den 20. september kl. 8.00. Hjemkomst forventes kl. ca.16.30 – 17.00, afhænger af trafikken.
Vi ankommer på Institut for Hverdagsteknologi, Billedskærervej 20, 5230 Odense, ca. kl. 10.00 og programmet strækker sig til kl.
14.00. Der vil være kaffe og et stykke morgenbrød i bussen og vand på turen hjem.
På vej til Odense vil vi drøfte, Dragør Kommunes største udfordringer med en voksende ældrebefolkning og et stigende
plejebehov ikke mindst omkring demens.
På vejen hjem vil vi tale om, hvad vi har set og lært på dagen, og hvad vi vil kunne gå i gang med hjemme i Dragør.

Kl. 10.00 – 10.30 Velkommen og Rundvisning på Instituttet for Hverdagsteknolog / Rundvisning
ved Public Intelligence
Kl. 10.30 – 11.15
Velfærdsteknologi i kommunalt perspektiv v/Odense Kommune
Hvorfor velfærdsteknologi
Hvad skal velfærdsteknologi være svaret på?
Hvilke udfordringer skal velfærdsteknologien løse?
Er det velfærdsteknologi for enhver pris?
Hvilke hensyn skal der tages i forhold til borgeren, personalet og økonomien?
Er velfærdsteknologi et tilbud?
På hvilke præmisser udbydes velfærdsteknologiske løsninger.
Velfærdsteknologi i en større sammenhæng
Velfærdsteknologien i krydsfeltet mellem hjælpemidler, dagligdagsrehabilitering, træning,
personlig pleje og hjælp og i respekt for borgerens behov, ønsker og ret til privatliv.
Velfærdsteknologi – fakta om Odense Kommune
Fakta: hvor meget fylder området økonomisk, hvor mange borgere er tilbudt
velfærdsteknologiske løsninger, indenfor hvilke fagområder mv.
Kl. 11.15 – 12.00
Inspiration og Debat om velfærdsteknologi / Faciliteret af Public Intelligence
Prøv teknologi på egen krop og debat om velfærdsteknologi i plenum
Kl. 12.00 – 12.30 Frokost
Kl. 12.30 –13.30
Hvordan får man succes med velfærdsteknologi? / Oplæg ved Public Intelligence?
Opbygning af model for god implementering - et praksiseksempel
Inspiration: Hvad kan man gøre i Dragør Kommune?
Kl. 13.30 – 14.00 Afsluttende dialog om mulighederne i Dragør Kommune

