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Invitation 
Laboratorie for Velfærdsteknologi -Telesundhed & Telerehabilitering, 

Aalborg Universitet vil gerne invitere til: 
 

Workshop om velfærdsteknologier til psykisk sårbare borgere 

Kom og deltage i en workshop med fokus på udvikling af fremtidens teknologer på handicap- og 

socialområdet. Formål med workshoppen er at: 

 Præsentere foreløbige resultater fra Videostøtte-projektet til psykisk sårbare borgere i et 

samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Viewcare og Aalborg Universitet (AAU) 

 Udvikle ideer sammen med jer til nye innovations- forskningsprojekter inden for 

velfærdsteknologier på handicap- og socialområdet. 

Videostøtte-projektet fra Esbjerg Kommune bliver afrapporteret i disse måneder for at gå i drift snarligt. 

Projektet er et eksempel på, hvordan teknologi og recovery af psykisk sårbare borgere kan smelte sammen 

og skabe nye muligheder for borgere og personale. På workshoppen vil vi præsentere projektet, foreløbige 

resultater, og en borger vil komme og fortælle om, hvordan hun ved hjælp af Videostøtten er flyttet fra 

institution til egen bolig.  

Målgruppe 
Medarbejdere, ledere og velfærdsteknologikonsulenter indenfor handicap- og socialområdet i kommuner 
og regioner.  
 

Tid & Sted  

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 13.00-16.00 (København)  
Sted: Lokale 1.001, Aalborg Universitet, Campus København Sydhavnen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 
København SV 
 
Tirsdag den 25. april 2017 kl. 13.00-16.00 (Esbjerg) 
Sted: Lokale B 202, Aalborg Universitet, Campus Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg 
 

Pris for deltagelse 
Det er gratis at deltage, men der opkræves no-show gebyr på 250 kroner ved udeblivelse. 
 

Tilmelding 
Du kan tilmelde dig på dette link http://www.labwelfaretech.com/workshop-psykisk-saarbare-2017apr/ 
senest den 13. april 2017 til workshop i København og den 20. april til workshop i Esbjerg. 
 

Venlig hilsen 

Birthe Dinesen  
Lektor og forskningsleder af Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI,  
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 
Mobil: 20515947. Email: bid@hst.aau.dk  
  

http://www.labwelfaretech.com/workshop-psykisk-saarbare-2017apr/
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Program 
 

13.00 Velkomst ved Birthe Dinesen, lektor og leder af Laboratoriet for Velfærdsteknologi, 

SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU  

13.05 Hvad er morgendagens velfærdsteknologier inden for handicap- og socialområdet? 

Ved Birthe Dinesen 

13.20 Videostøtten for psykisk sårbare borgere - præsentation af projektet ved 

udviklingskonsulent Claus Østergaard, Social & Tilbud, Esbjerg Kommune & PhD 

studerende ved Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin og 

Sundhedsteknologi, AAU 

13.30 Fra institution til egen bolig med hjælp fra Videostøtten –  Maiken Petersen, borger i 

Esbjerg Kommune og forsøgsdeltager i Videostøtte projektet fortæller om sine 

erfaringer og oplevelser fra projektet 

13.40 Hvordan oplever borgerne og medarbejderne at bruge Videostøtten - præsentation af 

foreløbige resultater fra Videostøtten projektet ved Claus Østergaard 

14.10 Pause 

14.30  Implementering af ny teknologi på social området - balancen mellem 

gevinstrealisering og kvalitet ved Direktør Søren Hoffmeister, Viewcare 

14.50  Hvordan kan vi komme i gang med et projekt - fra ide, projektbeskrivelse til søgning 

af økonomiske midler? Ved Birthe Dinesen 

15.00 Brainstorming i grupper om ideer til nye projekter inden for telesocialrehabilitering i 

egen kommune eller på tværs af kommuner 

15.45  Plenum – opsamling af ideer fra gruppearbejde og aftale om next step 

16.00 Afslutning  
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