Workshop: Hvordan teknologi kan skabe nærhed i det sociale arbejde?
Uanset om du arbejder i psykiatrien eller på handicapområdet, er den menneskelige nærhed central i
dine pædagogiske indsatser. Det kan være svært at finde tiden og roen til den enkelte, og kravet om
dokumentation er allestedsnærværende. Så samværet bliver presset på tid samtidigt med, at din
opmærksomhed ofte skal fordele sig på menneske og skærm.
Kan der skabes mere tid til nærhed? Kan nærhed udvides med teknologi? Kan vi lette arbejdsgange og
styrke fagligheden? Og hvilke teknologiske løsninger er brugbare og ønskværdige? Disse spørgsmål
kommer vi rundt om på denne workshop. Derudover kan du se, høre om, røre samt udfordre produkter i
samspil med faglige og tekniske eksperter.
Kom og vær med til at tale mere om etik og implementering end om teknik og apps inden for:





Skærmløsninger for borgere, pårørende og fagpersoner
Beroligelse, tryghed og velvære
Leg, læring og rehabilitering
En god dag med struktur og sociale relationer

Welfare Tech faciliterer denne workshop for at udbrede kendskabet til de velfærdsteknologiske
produkter og løsninger, som allerede via innovative samspil med offentlige og private institutioner har
forbedret hverdagen for både sygdomsramte, pårørende og involverede fagpersoner. Welfare Tech
ønsker at fremme den frie dialog imellem det offentlige og det private til gavn for borgere med fysiske
og psykiske lidelser, deres pårørende og rammerne for fageksperterne.
Welfare Tech er en markedsdreven klynge, som gennemfører projekter, konferencer, workshops,
netværk, matchmaking og formidlingsaktiviteter. Via samarbejde med virksomheder, kommuner,
regioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner optimerer vi rammerne for, at erhvervslivet kan
realisere det kæmpe udviklingspotentiale, som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske
område.
Målet er på den ene side at opbygge nye forretningsområder, som bidrager til vækst og nye
arbejdspladser i den private sektor, og på den anden side arbejde for, at nye løsninger, produkter og
metoder bidrager til bedre offentlig serviceydelser, bedre arbejdsmiljø og realisering af
effektiviseringseffekter i social- og sundhedssektoren. På den måde imødekommer Welfare Tech en af
samfundets største udfordringer: At sikre fremtidens sundhed og pleje på en effektiv og
sammenhængende måde.
Oplægsholdere på workshoppen: Christian Graversen, administrerende direktør i Welfare Tech og
fageksperter fra virksomhederne Applikator, Life-Partners, Wellness Nordic m.fl.

