Konferensprogram tisdag 22 januari
08.30-10.00

Registrering + kaffe och smörgås

10.00-11.00
Invigning M2

11.10
•
•
•
•
•
•

Nära liv, nära vård – i en digital vardag M1
Tre saker som hindrar effekt M2
VTV-metoden M4
Meningsfull tillvaro M6
KLASSA – the one stop shop for information security E4
Kognitivt stöd – utveckling genom innovationsupphandling E5

11.40

Fortsättning: Nära liv, nära vård - i en digital vardag M1
Fortsättning: Tre saker som hindrar effekt M2
Implementering av förskrivarutbildningen M4
En effektiv samordnad vård och omsorg E3
Nu är DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
på platse M6
• Vision e-patient E4
• Demenslotsen – ny digital vägvisare för anhöriga E5
• Poddar – en effektiv, flexibel metod för kompetensutveckling E8XL
•
•
•
•
•

12.00-13.00

Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar och
nätverkande

13.00
• Framgångar och fallgropar vid införandeet av
välfärdsteknik M1
• Digitalisering av hemsjukhuset M2
• Träningslägenheten Kantgatan M4
• Hur digital är socialtjänsten inom min kommun? M6
• Välfärdsteknik – Från ax till limpa E4
• Underrättelse om beslut – ett exempel på strukturerad 		
dokumentation med NI och KSI E5
• Så har Norrbotten förbättrat samverkan och minskat
utskrivningsklara dagar E8XL

13.30

• Fortsättning: Så har Norrbotten förbättrat samverkan
och minskat utskrivningsklara dagar E8XL
• Fortsättning: Framgångar och fallgropar vid införandeet
av välfärdsteknik M1
• Fortsättning: Digitalisering av hemsjukhuset M2
• Träningslägenheten Kantgatan, fortsättning M4
• Inlåsningseffekter och flexibla avtal vid upphandling
av välfärdsteknologiska lösningar E3
• Hur innovativa är vi? M6
• Nycklar för att lyckas med digital kompetensutveckling E5

14.00

TIllitsbaserat ledarskap i praktiken M1
Full delaktighet i det digitala samhället M2
Digitalisering i vård och omsorg M4
Vad är den samhällsekonomiska nyttan av
digitalisering? M6
• Tomelilla kommun har satt full fart framåt med
digitaliseringen E4
• Kommunikation i vårdens övergångar E5
• Vad är e-hälsa, och vilket värde kan skapas för
individen, för de anställda och för samhället? E8XL
•
•
•
•

14.30-15.15

Fika, utställningsbesök, öppna föreläsningar och
nätverkande

15.15
• Digiteam – ett sätt att accelerera digitaliseringen av det
sociala arbetet M1
• Nyttorealisering, vad är det och varför är det
nödvändigt M2
• Spela till sig kunskap, går det? M4
• Digitalisering mot undernäring hos äldre M6
• Förändring, tillitsbaserat, digitaliseringsprocesser – hur går
det till i praktiken? workshop som ger nya användbara
infallsvinklar E3
• VR i vården för ung och gammal E4
• Hur blir e-tjänster inkluderande och smarta? E5
• Individen i fokus vid implementering av ny teknik i
Nyköpings kommun E8XL

15.50

• Fortsättning: Digiteam – ett sätt att accelerera
digitaliseringen av det sociala arbetet M1
• Fortsättning: Nyttorealisering, vad är det och varför är
det nödvändigt M2
• Fortsättning: Digitalisering mot undernäring hos äldre M6
• Fortsättning: Tillitsbaserat ledarskap i praktiken E3
• Fortsättning: Individen i fokus vid implementering av ny
teknik i Nyköping skommun E8XL
• Digitaliseringssnurran – nytt verktyg för att dedöma
digitaliseringens potensial inom verksamheten M4
• Stöd för strategisk planering E4
• Hur implementerade vi nya arbetssätt inom vård och
omorg i Norrbotten E5

16.15

• Innovationer i omvårdnad M1
• All Age Hub – en samverkansplattform för välfärdsteknik
och tillgängliga boendemiljöer M4
• BBIC och systematisk uppföljning. Vad har vi lärt oss? M6
• Hur innovativ är din organisation? E3
• Den digitala resan inom vård och omsorg i Halland E4
• Årests e-hälsokommun 2017, vad har hänt sedan
dess? E5

17.15-19.00
Mingel

Konferensprogram onsdag 23 januari
08.00-08.30

11.15

Registrering + kaffe och smörgås

• Vad gör SKL för att stötta digitaliseringen av

08.30-09.00

• Trygghetskameror och gps-larm i äldreosorgen,

socialtjänsten M1
Keynote M2

09.10
• Våga anta utmaningen – att leda förändring och
innovation i praktiken M1
• När digitaliseringen blir en möjlighet - vändpunkten M2
• Juridiskt stöd för dokumentation M4
• Hur ser ett ekostystem för e-hälsa ut? M6
• Framtiden inom vården är optisk, Varbergs kommun
tar steget in i framtiden E4
• Datorbaserade verktyg kan de stärka systematisk upp-		
följning i socialtjänsten E5
• Affärslogiken haltar, hur skall kommuner och landsting 		
samnyttja e-hälso tjänster? E8XL

09.50
• Fortsättning: Hur ser ett ekostystem för e-hälsa ut? M6
• Fortsättning: Framtiden inom vården är optisk, Varbergs
kommun tar steget in i framtiden E4
• Fortsättning: Affärslogiken haltar, hur skall kommuner
och landsting samnyttja e-hälso tjänster? E8XL
• Tillsyn av välfärdsteknik – vad ser IVO M1
• Digital Transformation av välfärden M2
• Medtech4Health – sök medel och nominera till pris M4
• YH-utbildning E5

10.10
• Fortsättning: Tillsyner kring välfärdsteknik – vad
ser IVO M1
• Fortsättning: Digital Transformation av välfärden M2
• Ineras Öppna Testmiljö M4

en kvlitativ studie M2
• Hemsjukvård och omsorg i symbios.
Nära verklighet nu! M4
• VR för äldre M6
• Workshop med Utredningen Välfärdsteknik i
Äldreomsorgen E3
• Dags att minska svinnet av nakotikaklassade läkemedel E4
• Stöd för enklare och bättre upphandlingar E5
• Förstudie och nyttorealiseringsakalkyl digitala
signeringslistor HSL E8XL

11.45-12.30
Pröva på VR för äldre M6

12.00-13.15
Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar och
nätverkade

13.15
• Ineras stöd till digitalsiering av kommunal vård, omsorg
och socialtjänst M1
• AI inom välfärden M2
• Kommunernas svar på Socialstyrelsens rapport om GPSlarmoch trygghetskameror M6
• Nu skippar vi faxen och kör säker digital
kommunikation E5

14.15-14.30
Kaffepaus

• Förändrat arbetssätt med stöd av teknik M6

14.30-15.00

• Utveckla verksamheten och förbered upphandling

Avslutningssession M2

tillsammans med entreprenörerna E4
• Välfärdsteknik till samtliga invånare – oavsett
huvudman E5
• Digitalt bistånd – att införa digital teknik med respekt för 		
mänskliga rättigheter E8XL

10.40-11.15

Fika, utställningsbesök, öppna föreläsningar och
nätverkande

Program Mässcen
TISDAG 22 JANUARI

ONSDAG 23 JANUARI

10.00-10.10

10.00-10.10

10.10-10.25

10.10-10.25

10.30-10.50

10.30-10.50

10.55-11.10

10.55-11.10

11.10-11.25

11.15-11.30

Moderator inleder
Dela Digitalt – snart 10 000 användare
Anna Pegelow och Johan Kjernald
Flera vårdgivare – gemensam översikt
Jahn Sundin
YH utbildning välfärdsteknik
Jessica Hane och Marcel Bergström

Moderator inleder
Demenslotsen – ny digital vägvisare för anhöriga
Gustav Cavalli, Karin Nilsson och Anna Pihlqvist
Enkel planering av hemtjänsten med insatserna direkt i mobilen
Jahn Sundin
Poddar – en effektiv, flexibel metod för kompetensutveckling
Caroline Waldenström och Alexandra Le

Digitalisering mot undernäring hos äldre
Fredrik Koffner, Caroline Wilbois, Johanna Andersson och
Lena Martin

SÄNGSORTM ger Sven lugna nätter – individanpassad omsorg
och bättre arbetsmiljö
Jennie Andersson och Ingela Hedblom

11.30-11.45

11.35-11.50

11.50-12.10

11.55-12.10

Aleris och Noomi om AI inom äldreomsorgen
Jennifer Ivstam och Håkan Hammarbäck
Uska – framtidens rekryteringstjänst
Erik Wennhall

12.40-12.55

Från rullator till robot – seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen
Camilla Nilsson

13.00-13.15

Effektivare nyttjande av resurser i vård och omsorg
Fredrik Alberstson

13.20-13.35

VR i vården för ung och gammal
Daniel Kemppi

13.40-13.55

Medtech4Health – sök medel och nominera till pris
Mona Jonsson

14.00-14.15

Arena för test av välfärdsteknik
Jonas Ek

14.20-14.35

Lyckas med digital kompetensutveckling
Viktoria Loo Skyman och Lotta Stenberg

Erfarenheter av automatisering
Eva Kongshöj
Framtiden inom vården är optisk, Varbergs kommun tar steget
in i framtiden
Anna-Lena Junghov

12.40-12.55

Vad är e-hälsa, och vilket värde kan skapas för individen, för
de anställda och för samhället?
Johan Lenander

13.00-13.15

Affärslogiken haltar, hur skall kommuner och landsting
samnyttja e-hälsotjänster?
Catharina Borgenstierna och Inga-Lill Boman

13.30-14.00

Uska – framtidens rekryteringstjänst
Erik Wennhall

14.05-14.20

Hur du kan bedriva verksamhetsutveckling genom att
engagera medarbetare och involvera patienterna
Jonas Vallgårda

14.25-14.40

Vision e-patient
Ida Malm

14.40-15.00

Digitaliseringen av Hemsjukhuset
Fredrik Koffner

15.00-15.15

Följsamhet till medicinering – Hur svårt kan det vara?
Jesper Hassel

15.20-15.35

Träningslägenheten Kantgatan
Carina Norman

15.40-15.55

Framgångar och fallgropar vid införandeet av välfärdsteknik
Anna Spånt Enbuske och Ann Georgsson

16.00-16.20

iVO – Internet of Things i vård och omsorg
Kenny Lundström och Jesper Hassel

Ladda ner appen
”Easyfairs Nordic”
Ta del av
diskussioner,
program och
utställare

