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Det finns mycket teknik som kan underlätta i vardagen, som kan stötta dig att 
bli så självständig som möjligt eller rent av bara är rolig att använda. 
Välkommen till våra inspirationsdagar med möjlighet att testa olika tekniska 
produkter och se om något passar dig! För dig med någon form av 
funktionsvariation erbjuds enskilda samtal med företag och du kan delta i våra 
spännande workshops. 

 
Tisdag 1 oktober till torsdag 3 oktober riktar sig till dig med funktionsvariationer som är 
nyfiken på välfärdsteknik. Ledsagare behöver inte föranmäla sig. Måndag 30 september 
och fredag 4 oktober är även personal, chefer, anhöriga och företag välkomna att 
föranmäla sig. Begränsat antal platser. 
 
Anmälan 
När du anmäler dig behöver du uppge namn och e-postadress för vi ska att kunna se antal 
bokade biljetter, uppdatera eventuella ändringar samt kontakta dig om du står på en 
reservplats. Klicka på den dag eller de dagar du vill anmäla dig till. Ta med bekräftelse. 
 
För dig som inte kan vara med fysiskt kan du vara med som robot, visst låter det 
spännande! Om du är intresserad av det, anmäl dig till andre.andersson@ostra.goteborg.se 
 

 
 

mailto:andre.andersson@ostra.goteborg.se


  

Måndag – Ett samhälle för alla 
Plats: Brahegatan 11, Göteborg. Medborgarhuset, Sal: Ada-salen. 
Tid: 14–16.30. 

För dig som vill höra personer med olika funktionsvariationer berätta med egna ord om hur digital 

tillgänglighet har bidragit till deras livskvalitet. Exempel som kommer visas är VR/AR och robotar. 

Tisdag till torsdag 

Plats: Brahegatan 11, Medborgarhuset och Café Koppen Hundraårsgatan 32B,  
Tid: 13–19 

Tisdag 

•  VR-cykel, terapidjur, matrobot (möjlighet till enskilt samtal) 

• Fall/larm, duschrobot, sömnrobot (möjlighet till enskilt samtal) 

• Testa elrullstolen som kan köra i terräng 

• Smartklocka med inbyggd larmfunktion (möjlighet till enskilt samtal) 

• Tens dräkt (möjligt till enskilt samtal) 

• Östra Göteborgs digitaliseringsgrupp – Kom och ta del av olika appar som kan vara till hjälp. 

• Workshop – För dig som vill ha stöd i att komma igång med ladda ner appar, skapa mail 

eller har frågor runt att komma igång med din surfplatta/smartphone. 

Onsdag  

• Interaktiva spel 

• Styrningssätt för datorer och plattor, kommunikation (möjligt till enskilt samtal)  

• App för struktur och planering (möjlighet till enskilt samtal) 

• Smartklocka med inbyggd larmfunktion (möjligt till enskilt samtal) 

• Tens dräkt (möjlighet till enskilt samtal) 

• Östra Göteborgs digitaliseringsgrupp – 3D-utskrift, interaktiva spel. 

• Workshop-För dig som vill komma igång med att blogga och göra hemsidor. 

Torsdag  

• Ögonstyrning, kommunikation (möjligt till enskilt samtal) 

• Teknik för ökad struktur och planering (möjligt till enskilt samtal) 

•  Smartklocka med inbyggd larmfunktion (möjlighet till enskilt samtal) 

• Östra Göteborgs digitaliseringsgrupp – Testa VR spel, fåtölj med specialeffekter och 

upplevelser. 

• Workshop – Vill du träffas och lyfta frågor runt kroppen, känslor och relationer. Kom och 

delta i vår workshop och prata om livet. 

• Workshop – Ta chansen och delta på en lektion med Mora folkhögskola. 

Fredag – Hur gör vi nu?  

Plats: Brahegatan 11, Göteborg. Medborgarhuset, A-salen. 
Tid: 14–16.30 

För dig som har funderingar kring GDPR, sekretess, ramavtal och upphandlingar. Kom och träffa 

våra anställda som jobbar med dessa frågor. 
Östra Göteborg presenterar hur vi har valt att gå vidare med välfärdsteknik hos oss. 

Fler programpunkter kan tillkomma. Vi reserverar oss för ändringar i programmet. 

http://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Dalis/dalis.nsf/vyWebbFormular/ADBF658EDEF58A74C125845C004EC146?OpenDocument
http://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Dalis/dalis.nsf/vyWebbFormular/E42258E62E5099ABC125845C0050D408?OpenDocument
http://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Dalis/dalis.nsf/vyWebbFormular/86899355F2DEE467C125845D0043C60B?OpenDocument
http://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Dalis/dalis.nsf/vyWebbFormular/7499DBF1FF726CE7C125845D004A5171?OpenDocument
http://www5.goteborg.se/prod/Gemensamt/Dalis/dalis.nsf/vyWebbFormular/EB1BE0A87856656BC125845C004F9418?OpenDocument

