Asker kommune, Bærum kommune, Norsk Friluftsliv,
Fornebu Consulting og Vestre Slidre Hytteforening
inviterer til konferansen:

«AKTIV HVERDAG
MED VELFERDSTEKNOLOGI»
ONSDAG 18. NOVEMBER 2015 KLOKKEN 08.30 – 15.00
Asker kulturhus, Multisalen 2. etg. (på «Trekanten» i Asker sentrum)
• Kan ny teknologi skape trygghet og større deltakelse i friluftsliv og aktiviteter?
• Hva finnes av løsninger, og hvordan kan vi ta det i bruk?
• Kan velferdsteknologi skape en aktiv hverdag for folk flest og styrke kommunenes
folkehelsearbeid?
Teknologiutviklingen går raskt fremover. Håpet er at ny teknologi kan bedre folkehelsen
ved å styrke sosial deltakelse og motivere til fysisk aktivitet. Hvilke erfaringer har vi hittil?
Hvilke muligheter og roller åpner seg for frivillige organisasjoner og privat sektor? Hvordan bør myndighetene legge forholdene til rette?

PÅMELDING:
gjøres innen 01.11.15 kl: 23:00 på: www.deltager.no/Velferdsteknologi_2015
Ordinære deltagere: kr 500,- inkludert lunsj, kaffe/te og frukt.
Heltidsstudenter og representanter fra frivillige organisasjoner: GRATIS,
men må også melde seg på (la betalingsløsning bli stående på ”Kredittkort”).

PROGRAM:
TID		
08.30		

INNHOLD
REGISTRERING, MORGENKAFFE

09.00-09.05
Asker kommune ønsker velkommen
		Lene Conradi, ordfører
09.05-09.25
		

Hvilke behov har brukerne?

Siv Iren Stormo Andersson – Bjugn kommune (var deltaker i Hagenutvalget), Jan Tønseth – Seniornett 		
Asker, Kenneth Guldbrandsøy – Røde Kors hjelpekorps, Mariann Saugerud – FFO Akershus

09.25-09.45
Aktiv ute med velferdsteknologi – Hvilke løsninger finnes og hva kommer? 		
		Gunnar Crawford – Lyse. Om muligheter, trender og eksempler
09.45-10.05
Hvilke erfaringer har vi med teknologien hittil?
		
Tor Sætrang – Fornebu Consulting
		
10.05-10.15
Bedre fritid ved bruk av velferdsteknologi?
		Heidi Rustand – Asker kommune
10.15-10.30

KAFFEPAUSE MED FRUKT

10.30-11.00
Noen kommuner er godt i gang – om planer og erfaringer
		Lars Håkon Larsen – Hvaler kommune og Anne Berit Fossberg – Bærum kommune
11.00-11.20
		

Velferdsteknologi på hytta
Bjørn Mathiesen – Vestre Slidre Hytteforening og Erlend Eggen – TurApp, Vang i Valdres

11.20-11.40
		

Teknologi og sikkerhet i friluftslivet
Anne Mari Planke – Den Norske Turistforening

11.40-12.00
		

Slik bruker frivillige organisasjoner teknologien
Frode Pedersen – Redningsselskapet og Arne Aaberg – Norges Jeger- og Fiskerforbund

12.00-12.45

LUNSJ

12.45-13.00
		

Etiske utfordringer
Solveig Onstad – Asker kommune

13.00-13.15
		

«Helse og Omsorg 2020» – føringer fra helsemyndighetene
Per-Christian Wandås – Helsedirektoratet

13.15-13.35
Men hvem skal betale?
		Hartvig Munthe-Kaas – Medtek Norge
		
Om teknologikostnader, egenandeler, kost-nytte effekter, leverandørenes
		
og det offentliges ansvar
13.35-14.50
Aktiv hverdag med velferdsteknologi? - Paneldebatt
		
Debattleder: Kirsti Kierulf – politiker
		
Per-Christian Wandås – Helsedirektoratet
		
Siv Iren Stormo Andersson – Bjugn kommune
		
Morten Svarverud – Bærum kommune
		
Hartvig Munthe-Kaas – Medtek Norge
		Mariann Saugerud – FFO Akershus
		
Lasse Heimdal – Norsk Friluftsliv
14.50-15.00
Hva blir veien videre?
		Hulda Tronstad
15.00
KONFERANSE SLUTT
		Det vil bli muligheter for å se praktiske løsninger og produkter innenfor velferdsteknologien

		

i pausene gjennom dagen.

