Teknologier i borgernær sundhed
Temadag
11.11.2019

TEMADAG
- om samarbejde med private virksomheder og
teknologileverandører
Forskningsprogrammet ”Teknologi i
borgernær sundhed” ved UCN sætter fokus
på vidensformidling og samarbejde mellem
videns-medarbejdere og private
virksomheder/teknologileverandører i
udvikling af borgernære og implementerbare
teknologier.
Dagens struktur
Dagen er bygget op med to indledende
oplæg. Det første oplæg sætter fokus på
robuste metoder og tilgange til design og
udvikling af teknologi. Det andet oplæg
stiller skarpt på betydningen af, at de
sundhedsprofessionelle kan agere
kvalificeret i forhold til de eksisterende
teknologier og den teknologiske udvikling
generelt.
Workshops
Herefter følger to workshops. Den første

workshop tager afsæt i udvikling af teknologi
til borgere med demens. Denne workshop er
tænkt som eksemplarisk og indeholdende
generisk viden, der er relevant i forhold til
flere målgrupper og ikke alene i forhold til
borgere med demens.
Den anden workshop sætter fokus på
implementering af velfærdsteknologi i
kommunal praksis ud fra et medarbejder- og
ledelsesperspektiv. Her præsenteres
forskellige oplevelser af, hvorledes
teknologien ændrer og påvirker de
kommunale serviceydelser herunder de
faglige arbejdsrutiner og betydningen heraf
for krav til udvikling af teknologi.
Diskussionerne vil centrere sig om, hvordan vi
videreudvikler samarbejdsmodeller mellem
videns-medarbejdere og private
virksomheder med henblik på, at
sundhedsprofessionelle bidrager til den
teknologiske udvikling i virksomhederne.
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Program for temadagen
8.30-8.40 Velkomst v/programleder Jette Bangshaab, UCN
8.40-9.30 Metoder og tilgange til design og udvikling af
borgernær teknologi
9.30-9.50 Hvordan kan sundhedsprofessionelle blive bedre
til at benytte den eksisterende teknologi samt bidrage til
den teknologiske udvikling i virksomhederne v/Tina Helle,
lektor og docent ved ergoterapeutuddannelsen og TIBS,
UCN
9.50-10.05 Pause med kaffe/te/brød
10.05-10.50 Workshop om demens og teknologi og de
udfordringer og anbefalinger der er til produktudvikling af
teknologien v/Diana Schack Thoft, lektor og docent ved
sygeplejerskeuddannelsen og TIBS, UCN
10.50-11.20 Debat med afsæt i wokshoppen. I debatten
indgår repræsentanter fra virksomhed, kommune, vidensinstitution
11.20-12.05 Workshop om implementering af
velfærdsteknologi i en kommunal praksis ud fra et
medarbejder- og ledelsesperspektiv v/Anna Marie Lassen,
lektor ved ergoterapeutuddannelsen, UCN
12.05-12.30 Debat med afsæt i wopkshoppen. I debatten
indgår repræsentanter fra virksomheder, kommune,
vidensinstitutioner

Dato
Mandag den 11. november 2019
Tidspunkt
Kl. 8.30 - 14.00
Sted
UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst
Lokale
1.2.185
Tilmelding
Til TIBS@ucn.dk senest den 4.
november 2019
Det er gratis at deltage i
temadagen, som er støttet af
midler fra LSI
Der er forplejning i løbet af dagen

12.30-13.10 Frokostpause – der serveres en let frokost
13.10-13.45 Gruppediskussioner med henblik på udvikling af
anbefalinger til samarbejdsmodeller for vidensflow i
udvikling af borgernær teknologi
13.45-14.00 Opsamling og de videre perspektiver herfra
v/Jette Bangshaab, UCN

Arrangementet foregår i et
samarbejde med LSI

