
Workshop 14.-15. september 2015: 
Velferdsteknologi - forsking, utdanning og 

muligheter for fremtidig samarbeid

Bakgrunn
Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg sier at «Framtidas tjenester 
må fokusere på innovasjon og kompetanse». En mulig løsning på noen av 
utfordringene er å ta i bruk ny teknologi som muliggjør en aktiv og selvstendig 
hverdag. Dette beskrives gjerne som velferdsteknologi og innebærer blant 
annet utvikling og implementering av smarte løsninger som letter funksjon i 
hverdagen, løsninger for overvåkning av helse, og systemer for å rasjonalisere 
arbeidshverdagen for ansatte i helsevesenet. Utvikling av slike løsninger 
krever samarbeid mellom mange fag og disipliner. 

Velferdsteknologi og nye NTNU 
Velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgsområdet er et flerfaglig 
område, og er allerede pekt på som et område der det nye NTNU har et unikt 
potensial. Her vil personer med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring kunne 
etablere nye kontakter og samarbeidsrelasjoner som bidrar til å utvikle ny 
kunnskap om velferdsteknologi og konsekvensene dette har for utforming av 
morgendagens velferdstjenester.

Workshop
Vi, se nedenfor, planlegger workshopen Velferdsteknologi - forsking, 
utdanning og mulig fremtidig samarbeid for interesserte fagmiljøer ved 
NTNU, HiST, HiG og HiÅ som en arena for å presentere sine aktiviteter innen 
dette området. Målet er å bli kjent med tilnærmingene til velferdsteknologi 
ved de enkelte institusjonene for fremtidig samarbeid.
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Sted: Rica Hell hotell 
Tid: mandag 14. 09. kl. 12 – tirsdag 15. 09 kl. 14.
Påmeldingsfrist: 20.august 

Forberedelse og kartlegging
Vi håper at alle som har aktiviteter knyttet til dette fagområdet (om enn i første 
omgang fjernt), vil kunne delta på workshopen. Workshopen er også åpen for 
fagfolk med spesiell interesse for å gå inn i dette fagfeltet, selv om man ikke kan 
vise til allerede eksisterende aktiviteter.  Som en forberedelse ønsker vi 
dessuten på forhånd å samle korte informasjoner om forsknings-, og 
utdanningsprosjekter i miljøene, inkl.:
Velferdsteknologi generelt
Velferdstjenester, konsekvenser og erfaringer ved bruk av velferdsteknologi
Administrative verktøy
Velferdsbruker og aktører i nettverk, brukermedvirkning 
Velferdsteknologi organisering, planlegging og samhandling
Velferdsteknologi og ulike brukergrupper
Utvikling og implementering av velferdsteknologiske løsninger

Vennligst send en kort beskrivelse av prosjektet ditt til komitemedlemmet ved 
din institusjon innen 20. august.

Komité:
Martina Keitsch, martina.keitsch@ntnu.no
Jon Sørgaard, jon.sorgaard@hist.no
Dag Waaler, dag.waaler@hig.no
Berg Helen, hebe@hials.no
Alnes Rigmor Einang, ra@hials.no

Beskrivelsen (max 2 sider) bør/kan inneholde
Tittel
Hovedmål
Teorier/ metoder
Eksempler
Resultater 
Fremtidige forsknings- og utdanningsinteresser

mailto:martina.keitsch@ntnu.no
mailto:jon.sorgaard@hist.no
mailto:dag.waaler@hig.no
mailto:hebe@hials.no
mailto:ra@hials.no

