High tea

invitatioN
Kom til High Tea og bliv klogere på, hvordan du får succes med digital genoptræning.
Få tips til den gode implementeringsproces: undgå faldgruberne og indfri potentialerne.

D. 3. november 2016 kl. 14.30-17.30

|

Ny Vestergade 10, 1471 København K

Tilmeld dig senest d. 7. oktober på hightea@spitzeco.dk

Få succes med
digital genoptræning

Program
Torsdag d. 3/11

I den nye nationale digitaliseringsstrategi og i KLs handlingsplan understreges det, at kommunerne i den kommende
tid skal fokusere særligt på velfærdsteknologier, som kan
forbedre og effektivisere genoptræningsområdet.

Kl. 14.30 – 15.00
Thomas Bille deler indsigter hentet fra Spitzes velfærdsteknologi-evalueringer. Bliv klogere på, hvad der helt konkret
skal til for at opnå succes med implementering af velfærdsteknologier.

Desværre viser erfaringen, at det er langt vanskeligere at
implementere velfærdsteknologi og opnå gevinster, end man
havde håbet på. Derfor stiller vi skarpt på, hvordan kommunerne bedst indfrier potentialet i teknologier til digital
genoptræning.

Kl. 15.15 – 15.45
Astrid Jespersen fra Center fra Sund Aldring fortæller om
velfærdsteknologi set fra en forskers perspektiv. Hør eksempler på misforhold mellem bruger og teknologi, ekstraopgaver ved implementering og uforudsete gevinster.

Til arrangementet vil en række oplægsholdere dele erfaringer og viden om, hvordan du kan implementere teknologien,
så den effektiviserer arbejdet og giver værdi i borgernes og
medarbejdernes hverdag.

Kl. 16.00 – 16.30
ICURA giver et leverandørperspektiv på implementering
af den digitale løsning ”Mobil Interaktiv Genoptræning” til
borgere med ny hofte eller nyt knæ

Oplægsholderne vil give deres bud på:

Kl. 16.45 – 17.15
Specialkonsulent i Gentofte Kommune, Berit Rask, deler
ud af sin erfaring med implementering af ”Mobil Interaktiv
Genoptræning” og giver tips til, hvordan andre kommuner
opnår succes med digital genoptræning.

• Hvad det kræver at implementere velfærdsteknologier i

den kommunale drift – og hvilke udfordringer man særligt
skal have fokus på.

• Hvilke uventede udfordringer, der opstår, når teknologi

og brugere ikke opfører sig, som vi havde forventet, når
teknologien introduceres i driften.

• Hvad der skal til for at opnå en succesfuld implementering

af digital genoptræning set fra henholdsvis kommunens og
leverandørens perspektiv.

Kl. 17.15 – 17.30
Prøv selv ICURA Trainer, som er en løsning til digital genoptræning for borgere med ny hofte og nyt knæ.
Tid til te
Undervejs vil der være tid til at drikke te og netværke. Der
serveres smagfulde kager, frugt og delikate teer.

