
Konferanse i Hof i Akureyri 4. – 5. Juni 2014.  

Hvor ligger mulighetene? 

Innovasjon og teknologi i velferdstjenestene. 

Program 

Onsdag 4. juni 2014. 

12.00 – 13.00 Registering. 

13.00 – 13.30 Hvor skal vi hen? Sosialministeren og helseministeren diskuterer 
kursen.  

13.30 – 14.20 Innovasjon og teknologi innen velferdstjenestene i Norden. Kartet 
vurdert. Hvor kommer de ferske vinder fra?  
Dennis C. Søndergård, Project Manager, Nordic Centre for Welfare and Social 
Issues. 

14.20 – 15.00 Hvorfor nasjonalt velferdsteknologiprogram i Norge? Hva er 
bakgrunnen og hvilke suksessfaktorer er viktige? Hvordan mener Norge at de 
skal lykkes nasjonalt?  
Lasse Frantzen, Manager Norwegian National Welfare Technology. 

15.00 – 15.40 Løsninger som viser vei. Fire løsninger blir presentert som hver på 
sin måte viser hvordan nye kunnskaper, nytt samarbeid og ny teknologi kan 
bidra til bedre velferd.  

a. Kvalitetsindikatorer i realtid på akutten.
Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, direktør ved  på Rikshospitalets akuttavdeling. 

b. Tjenester i nærmiljøet.
Huld Magnúsdóttir, direktør ved Senteret før blinde, synshemmede og døvblinde. 

c. Spiller teknologien rolle?
Karl Guðmundsson, bruker, diskuterer teknologi i samspill med livskvalitet. 

d. Vejleder i det islandske helsevesen. Helserådgivningen 117.
Óskar Reykdalsson, sjefslege på Sør-Island hospital og helsesenter. 

15.40 – 16.10 „Løsningsgalleri“ - første del. Konferansegjester tar korte møter 
(speed dating) med representanter for brukere, kommuner, representanter fra 
industri- og serviceselskaper, entreprenører og de som tilbyr løsninger på 
velferdsarenaen.  



16.10 – 16.40 Innovasjon i velferd på Island. Kan Island bli forbilde?       
Hilmar Bragi Janusson, president ved Ingeniør-naturvitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Island. 

 16.40 – 17.00 Hvordan bygges kunnskap og ferdigheter om innovasjon og 
teknologi hos lokale myndigheter, utdanningsinstitusjoner og det offentlige. 
Berglind Hallgrímsdóttir, direktør Islands innovasjonssenter.  

17.00 – 17.10 Hvor er vi hen? – Dagens temaer i et nøtteskall. 

17.00 -        Samtale med andre, - musikk - underholdning. Konferansegjester 
får muligheter til å danne nye relasjoner og se mer av det som har vært 
presentert på konferansen.  

Torsdag 5. juni 2014. 

09.00 – 09.30 Sikkerhet i hjemmet – nye løsninger.        
Björk Pálsdóttir, direktør Islands hjelpemiddelinstitutt. 

09.30 – 10.00 Innovasjon og teknologi handler først og fremst om folk. 
Teknologi til å støtte folk med nedsatt funksjonevne. Teknologi - Formidling – 
Ferdigheter.        
Sigrún Jóhannsdóttir, daglig leder ved TMF datasenter. 

10.00 – 10.30 Innovasjon og teknologi til trening og omsorg.      
Ester Einarsdóttir og Dagný Linda Kristjánsdóttir, ergoterapeuter ved Akureyri 
aldershjem.  

10.30 – 11.00 „Løsningsgalleri“ – andre del. Konferansegjester har korte møter 
(speed dating) med representanter for brukere, kommuner, representanter fra 
industri- og serviceselskaper, entreprenører og de som tilbyr løsninger på 
velferdsarenaen.  

11.00 – 11.30 Design for All. – Tilgjengelig samfunn for alle? 

Snæfríður Þóra Egilson, Ergoterapeut og professor hos Sosial- og humanistiske 
avdeling, Islands Universitet.   

11.30 – 12:30 Nasjonalt program i innovasjon og teknologi i sosiale tjenester. 
Eygló Harðardóttir, sosial - og bolig minister.  

12.30 – 12.45  Veien videre. 


