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08:15 Registering 

LOKAL RUNAN

09:00 AllAgeHub-teamet hälsar alla välkomna!

09:05 Dagens moderator – Lars Lindsköld – kort introduktion av dagen

09:15 Kent Lagrell, Ordförande, Styrgruppen för social välfärd, Göteborgs regionen

09:25 Helena Söderbäck, Förbundsdirektör – Göteborgsregionen/GR

09:40 Maria Gill och Marie Stegard Lind från Regeringskansliet: ”Utredningen om 
välfärdsteknik i äldreomsorgen”

LOKAL RUNAN

10:45 Projektledare Anna Haglund & Leif Sandsjö presenterar samverkansplattfor-
men AllAgeHub.

11:00 Välfärdsteknik i Göteborgsregionen 
Representanter från AllAgeHubs fyra sektorer ger sin syn på värdet av sam-
verkan inom välfärdsteknikområdet nu och i framtiden.

11:00 Kommunperspektiv: Monica Holmgren, Mölndals stad

11:10 Näringslivsperspektiv: Emma Axelsson – GREAT-IT

11:20 Akademiperspektiv: MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola

11:30 Brukarperspektiv: Stina Roempke, LaSSe brukarstödcenter

11:40 Paneldiskussion – De fyra perspektiven 
moderator: Lars Lindsköld

Program förmiddag

12:00 Lunch, mingel och posterutställning

10:15 Kaffe, mingel och posterutställning
Toaletter finner ni i entré plan  
(herr/dam samt handikapp).

Garderob finner ni i entré plan – är 
bevakad under konferensen.

Lokalerna är utrustade med auto-
matiskt brandlarm som utlöses vid 
brand eller rökutveckling. En signal 
ljuder samt en röst (sv/eng) som 
uppmanar att utrymma lokalerna. 
Utrym via närmaste utrymningsväg 
och bege er till återsamlingsplatsen 
som är Teknologgården.

Hjärtstartare finns i butiken 
STORE (entré plan).

Dagens mentimeterkod

gå in på webbsidan: menti.com 
knappa in koden: 17 63 63

Alternativt kan du 
skanna in QR-koden 
här med din telefon.



Passet innehåller fördjupade presentationer 
från två projekt som hunnit lite längre.

• Allas rätt att uttrycka sig och förstå, 
Härryda, Göteborg, Lerum, Öckerö, Dart 
och Tobii Dynavox

• Välfärdsteknik för ökat välbefinnande 
på Åkerhus, Göteborgs stad, Göteborgs 
universitet, Bellman & Symfon, BMore IT 
och Posifon

SPÅR 1 – RUNAN

Kommunernas innovationsresor

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av  
Carolina Fornell, Magdalena Jämtheden och  
Helena Molker-Lovén.

AllAgeHubs medlemskommuner delar 
med sig av sina erfarenheter kring att ar-
beta med innovation för ökad delaktighet, 
självständighet och trygghet.

• Digitala inköp för seniorer på landsbyg-
den, Alingsås, Stenungsund, Lilla Edet, 
Chalmers och Reykjaviks universitet

• Ökad delaktighet och inflytande på 
boende med särskild service,  
Göteborg och Abilia

• Hälsa, trygghet och delaktighet för alla, 
Tjörn

• Ökad självständighet digitalisering, Ale

• Enkel och behovsanpassad återkoppling 
av insats, Partille

• Delaktighet social dokumentation, 
Kungälv

• Digitalt hjälpmedel för digital delak-
tighet, Härryda, Mölndal, PRO, SPF och 
Weben

• Kan förändringar i inre och yttre miljö 
öka min känsla av välbefinnande?,  
Göteborgs stad, Göteborgs universitet och 
Liljegrenska

SPÅR 2 – PALMSTEDTSALEN

Välfärdsteknik och  
Tillgängliga boendemiljöer

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av  
Ulrica Björner och Anna Haglund.

I detta spår kommer vi att få olika perspek-
tiv på hur man kan använda välfärdsteknik 
i planering och utformning av boende-
miljöer och hur detta kan bidra till ökad 
trygghet och självständighet.

• Tillgängligt boende - för vem? 
Morgan Andersson, Utvecklingsledare 
FoU, Göteborgs stad samt forskare på 
Chalmers

• Klokboken.nu, en kunskapssajt om att 
bygga tillgängliga bostäder. 
Lisbeth Lindahl,  
Forskare, Göteborgsregionen

• Projekt WeC 
Stina Juhlin, Myra industridesign 
Christian Amato, leg fysioterapeut Bano

• Implementering av välfärdsteknik 
Jessica Bendix, 
Undersköterska och e-hälsocoach 
Johan Rindeborg,  
Administrativ chef, Tre Stiftelser

• Introduktion till Insiktsövningar 
Henrik Ehrlington, Utvecklingsledare 
universell utformning, Göteborgs stad

SPÅR 3 – SCANIASALEN

AllAgeHub – Vänprojekt

Sessionen startar klockan 13.00 och leds av  
Leif Sandsjö och Axel Wolf.

Ta del av spännande välfärdstekniks-pro-
jekt som formulerats inom eller anslutit till 
samverkansplattformen sedan starten.

• Vi behöver välfärdsteknik – Men hur 
kan vi påverka vad som utvecklas? 
Stina Roempke, LaSSe Brukarstödcenter

• AgeLab - En test och lärandemiljö för 
välfärdsteknik på Krokslätts äldrebo-
ende 
Annika Strandberg, Områdeschef äldre-
boenden, stadsdel centrum, Göteborg 
Ulf Olofsson, Projektledare, AgeLab

• Välfärdsbibblan – Kan vi låna ut väl-
färdsteknik på biblioteket? 
Jonas Söderholm,  
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

• Digitalt stöd i hemmet - en fri insats 
för alla över 70 
Pär Levander,  
Kvalitetschef, Mölndals stad

• Välfärdsteknik - Så här funkar det! 
André Andersson,  
Teknikcoach, Östra Göteborg 
Awil Mohamed Ali, Östra Göteborg 
Abdihakin Ismail, Östra Göteborg

Efter erbjuds möjligheter att fördjupa sig 
vid tre olika stationer.

• Station: Insiktsövningar 
Henrik Ehrlington

• Station: WeC  
Demonstration WeC – en vridbar toa-
lettstol.

• Station: KNX 
Demonstration av modellen KNX – digital 
teknik för smarta bostäder.

• Kommunikationsstöd inför bistånds-
handläggning - Design för digitalt 
berättande 
Carl Lindvall presenterar sitt masterarbete 
inom Interaktionsdesign

• WORKSHOP: Alla pratar om AI – Vad 
kan AI betyda för vård och omsorg? 
Lars Lindsköld, Leif Sandsjö och Axel 
Wolf

16:05-17.00 Summering av dagen samt avslutningsmingel
LOKAL RUNAN

Vad hände i de andra spåren? – En kort summering av spår 1, 2 och 3

Panelsamtal – Lars Lindsköld leder ett samtal där Jenny Almkvist – Regionutveckling/VGR, Sven Carlsson – PRO, Maria Gill – 
Regeringskansliet, MariAnne Karlsson – Chalmers, Pär Levander – Mölndals stad och Johan Rindeborg, Tre Stiftelser ger sina personliga 
reflektioner kring vad som förekommit under dagen och vad vi behöver utveckla i det fortsatta arbetet.

Program eftermiddag

14.30 – 15.00 Kaffe, mingel och posterutställning

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.


