
 

 

 
 

 

 

 

Omsorgsteknologikonferansen 2016  
- Ny viten og innovasjon for frihet og trygghet 
Sammen med sentrale aktører setter Høgskolen i Bergen fokus på innovasjon i helsetjenesten 
ved hjelp av teknologi. Omsorgsteknologikonferansen 2016 er femte gang vi ønsker velkommen til 
denne spennende fagdagen i Bergen. 

 

Praktiske opplysninger 

 Dato: 24. mai 2016 

 Tid: Kl. 09:30 - 16:00  

 Sted: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad  

 Påmeldingen er bindende. Dersom den påmeldte ikke kan delta, kan det sendes en 
stedfortreder.   

Konferansen har ulike målgrupper: 

 Helsepersonell og beslutningstakere i kommuner og helseforetak 

 Leverandører og andre aktører innen omsorgsteknologi 

 Ansvarlige for fagutvikling, utdanning, forskning og utvikling innen helse- og omsorg 

 Bruker- og pasientorganisasjoner 

 Politikere og andre med interesse for utvikling og innovasjon innen helsetjenesten 

 

http://www.hib.no/forskning/formidling/konferanser/omsorgsteknologikonferansen/omsorgsteknologikonferansen-2016/


Program (med forbehold om endringer) 

Tid Tema 

Kl. 08:30 Registrering - kaffe og besøk i utstillingen 

Kl. 09:30 Velkommen 
v/ rektor Ole-Gunnar Søgnen 

Kl. 09:40 Teknologiens betydning for faglig kvalitet 
v/ statssekretær Lisbeth Normann, Helse- og omsorgsdepartementet 

Kl. 10:10 Velferdsteknologi og Direktoratet for ehelse – rolle og oppgaver 
v/ programleder for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet Jon Helge Andersen, Direktoratet 
for ehelse 

Kl. 10:40 Kaffepause med besøk i utstillingen 

 Omstilling for morgendagens utfordringer 

Kl. 11:10 Fra ide, via teknologiutvikling til suksessfull drift; Om den besværlige implementeringen av ny 

teknologi. 

v/ professor Kjell Arne Røvik, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø 

Kl. 11:45 Historien om frihetsteknologi i Aarhus kommune 
v/ prosjektleder Birgitte Halle og prosjektleder Susanne Riiser, Center for Frihedsteknologi, Aarhus 
kommune 

Kl. 12:15 Lansering av kortfilm : Vi må tilpasse oss framtiden! 92-årige Else Aares (foreleser og inspirator ved 

Høgskolen i Bergen) har et budskap om eldreomsorg til storsamfunnet og de eldre selv.   

Kl. 12:30 Lunsj med besøk i utstillingen 

Kl. 13:30  Utfordringer Innovasjon Ny viten 

Sjef i eget hjem – hvordan kan 
kommunen møte eldre sine 
behov i framtiden?   
v/ prosjektleder Janne Mo, Fjell 
kommune 

Innovasjon i offentlig sektor 
v/ førsteamanuensis Jens Kristian 
Foss, HiB og spesialrådgiver 
Marthe Hammer, Haukeland 
universitetssjukehus 

Resultater fra Lindåsprosjektet 
v/ stipendiat Mari S. Berge, HiB 

Hva er dagens utfordringer ved 
innføring av velferdsteknologi? 
v/ prosjektleder Inger Larsen, 
Bergen kommune og 
prosjektleder Kari Bjørkheim, 
Lindås kommune 

«Giraffen» - innovasjon for og 
med brukeren 
v/ avdelingsleder Sigrid Mæland, 
Pleie og omsorg, Odda kommune 

  

DESIGN – forskning for og med 
brukeren (ikke bekreftet) 

Nytt fra det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet 
v/programleder Jon Helge 
Andersen, Direktoratet for 
ehelse 

Samarbeid med næringslivet – 
hvordan har vi fått det til 
v/ prosjektleder Birgitte Halle og 
prosjektleder Susanne Riiser, 
Aarhus kommune 

TEFT: Oppfølging av 
kolspasienter 
v/ førsteamanuensis Elin 

Thygesen og adm. leder Ragni 

MacQueen Leifson, Senter for 

ehelse og omsorgsteknologi, UiA 

Kl. 15:10 Kort kaffepause 

Kl. 15:20 Veien videre – hvor er velferdsteknologi og helsetjenestene våre om ti år? 
v/ senterleder Kåre Hagen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA 

Kl. 15:55 Avslutning v/rektor Ole Gunnar Søgnen 



 

Programkomite: 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Velkommen 


