23 jan
08:30-10:00

Registrering och kaffe + smörgås

10:00-10:45

Invigning av MVTe 2018 (M2)

11:00-12:00

- E-learning – ett sätt att kunna utbilda personalen flexibelt och modernt (M4)
- Livslångt lärande i ett interaktionssamhälle (E5)
- Vad gör vi egentligen? (M2)
- Testmiljöns möte med verkligheten (Stockholm Digital Care) (E8)
- Vilken digital samverkan behöver personalen i framtidens vård och omsorg? (M6)
- User involvement in the development of welfare technology (M1)
- Välfärdsteknologi för framtidens omsorg (E4)

12:00-13:00

Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar och nätverkande

13:00-14:30

- Workshop: Förebyggande av återinläggning av multisjuka äldre med hjälp av digitala
lösningar (M3)
- Välkommen på studiebesök i Mittköping (M5)
- Workshop: Testmiljöer – Hur gör vi det ännu bättre? (E8)
- Personcentrerad vård med stöd av digital levnadsberättelse (E5)
- Resan mot ökad digital kompetens inom vård- och omsorg. ESF projekt DigIT (E3)
- Liveinspelning av Podcast: Så gick vi från att utreda till att göra med hjälp av
omvärldsbevakning och medarbetarnas engagemang (M1)

14:30-15:15

Fika, utställningsbesök, öppna föreläsningar och nätverkande

15:15-16:15

- Workshop: Så skapade vi ett hackathon där programmerare tog fram kreativa digitala
lösningar på vårdtagarens behov (E3)
- Digital teknik som social stimulans för äldre (M2)
- I gränslandet – strukturerad dokumentation och omvårdnad för äldre (M1)
- RättVisat – visar vem du är (E5)
- Modern teknik i behandling av Spelmissbruk (M4)
- En bärbar sensorlösning för rehabilitering och utvärdering av intensivträning efter stroke (M5)
- Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik (E8)
- Projektet @geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland
Botniaregionen äldre (M6)
- BarnSam – Från innovation till nytta för placerade barn (M3)

16:30-17:15

- Vård och omsorg på distans – Nya arbetssätt med digitala lösningar (M6)
- Transforming welfare – from public service to people’s lives (M2)
- Att utgå från individens delaktighet är viktigare än sensorer (E8)
- Vi sätter segel och får fart genom delaktighet och samarbete, tillsammans skapar vi
framtidens digitala tjänster (E5)
- Vad kan smart teknik göra för dig som handläggare? (E4)
- Om jag vill, när jag vill! (M4)

17:15-19:00

Mingel
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24 jan
08:00-08:30

Registrering och kaffe + smörgås

08:30-09:00

Session i plenum (M2)

09:10-10:40

- ”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor! (E8)
- Hur kan ny teknik möjliggöra kvalitetsuppföljningen i äldreomsorgen? (M5)
- Workshop: Vi behöver jobba tillsammans för att skapa digital delaktighet. Hur skapar vi
synergieffekter? (E3)
- Kommunikation: tänk nytt för att nå ut med budskap kring välfärdsteknik (M1)
- Implementation of a digital planning tool – with effect for the individual (M6)
- När robotar sköter handläggningen (M3)
- Från tak över huvudet till god kvalitet – uppföljning av ensamkommande barns
boendesituation (E4)

10:40-11:15

Fika, utställningsbesök, öppna föreläsningar och nätverkande

11.15-12.00

- Bättre hälsa med digitala förebyggande insatser (M4)
- Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat (M1)
- Hur digitaliserar vi utbildningar där empati är central? (M5)
- Digital teknik skapar bättre förutsättningar för den enskilde (E4)
- Norge har kommit längre i införandet av nya tjänster – Hur genomför Oslo kommun ett stort
införande av nya välfärdstekniktjänster? (M2)
- Ledarskap och systemförändring med välfärdsteknologi och e-hälsa (TBD)
- Säker åtkomst (E5)
- Implementering av välfärdstekniska aktiveringsverktyg (M6)

12:00-13:15

Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar och nätverkande

13:15-14:15

- Så gör vi det möjligt för framtida kunder och innovativa företag att mötas (TBD)
- BBIC och systematisk uppföljning – var står vi nu och vart är vi på väg (M4)
- Workshop: Framgångsreceptet för ett breddinförande av trygghetskameror i
verksamheten (E3)
- Kan eHälsa förutsäga ”fall” och återfall? (E4)
- Sveriges första undersköterskor med specialistkompetens i välfärdsteknik (E5)
- SUMO i Sollentuna – Att våga ta steget mot förändrat arbetssätt (M6)
- Träffpunkt Simonsland – platsen där Alla räknas (M3)
- Digital och tillgänglig läsning för It-ovana (M5)

14:15-14:30

Kaffepaus

14:30-15:00

Avslutningssession (M2)
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