Hur införs digitala funktioner
och tjänster för trygghet,
service och delaktighet för
utförare i vård och omsorg?

Stöd till kommuner för att digitalisera trygghetslarm. Två
utbildningstillfällen erbjuds.

Den 10 maj i Herrljunga
Tid:

Tisdagen den 10 maj, 2016
Klockan 09:00 – ca 15:40, kaffe serveras från kl. 08:30

Plats:

Herrljunga Hotell & Konferens
Järnvägsplatsen 4, Herrljunga
Tel: +46 (0)513 222 40
www.herrljungahotell.se

Den 11 maj i Göteborg
Tid:

Onsdagen den 11 maj, 2016
Klockan 09:00 – ca 15:40, kaffe serveras från kl. 08:30

Plats:

Clarion Post
Drottningtorget 10, Göteborg
Tel: +46 (0)31 61 90 00
www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-post/

Målgrupp
Baspersonal och enhetschef/områdeschef och verksamhetsutvecklare/
planeringsledare.
Syfte med utbildningen är hjälpa och stötta regioner och kommuner att
digitalisera sina trygghetslarm. Utbildningen är till för att stimulera en fortsatt
utveckling och användande av välfärdsteknologi och är en del av
regeringsuppdraget, projektet digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och
hemsjukvård.
Dagen vänder sig också till de kommuner som redan gjort digitalisering av
trygghetslarm och nu är redo att ta nästa steg i digitaliseringen. Det kommer att
finnas utrymme för erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
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Mer information
Utbildningen består av två pass som startar med ”Drift och förvaltning”, rutiner
och riktlinjer och vad ska man tänka på inför införandet av digitala trygghetslarm.
Andra passet består av ”Teknik för att digitalisera”, från analoga till digitala
trygghetslarm samt varför ska man digitalisera.
Båda passen skall ge en grundläggande kompetens inom området.
Möjlighet finns för diskussion och frågor.
Se Program följande sida.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:
Kjell Thuné, teknisk specialist, Mfd
Tel: 070-544 33 52, kjell.thune@mfd.se
Anna-Greta Brodin projektledare, Mfd
Tel: 072-502 68 40, anna-greta.brodin@mfd.se

Anmälan gör du till:
xx
Uppge namn, funktion, organisation samt glöm inte att uppge ev. specialkost.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person om du får förhinder.
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Program och hålltider
08:30 – 09:00

Välkomstfika och mingel, kaffe/ te med smörgås

09:00 – 09:20

Någon hälsar välkommen samt presentation av Myndigheten för
delaktighet av Kjell Thuné

09:20 – 09:40

Hur ser det ut i Västra Götaland?

09.40 – 10:30

Niclas Brissmalm – Karlskrona kommun
Vilken nytta finns med digitalisering?
Vad behöver varje kommun göra?

10:30 – 10:40

Paus

10:40 – 11:30

Niclas Brissmalm – Karlskrona kommun
Vilken nytta finns med digitalisering?
Vad behöver varje kommun göra?

11:30 – 12:00

Frågor och svar

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:50

Kjell Thuné – Myndigheten för delaktighet
Övergången från analoga till digitala trygghetslarm.
Varför digitalisering?

13:50 – 14:00

Paus

14:00 – 14:50

Kjell Thuné – Myndigheten för delaktighet
Övergången från analoga till digitala trygghetslarm.
Varför digitalisering?

14:50 – 15:10

Fika

15:10 – 15:40

Frågor och svar, avslut och summering
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