CoCreation Workshop
Självständighet inom morgondagens välfärd
RISE Research Institutes of Sweden bjuder tillsammans med SKL och Beställargrupp Välfärdsteknologi
in till en tvådagars workshop med fokus på ökad självständighet inom morgondagens välfärd.

Vad är målet?
Målet med workshoppen är att kartlägga och analysera existerande behov relaterade till
självständighet inom välfärden:
•
•
•
•
•
•

Fysiska, kognitiva, sociala, kulturella, existentiella behov - viktiga för alla individer
Kvarboende - öka möjligheten att med livskvalité bo i sitt egna hem hela livet
Klara sig utan stöd och hjälp
Få stöd och hjälp av andra än samhället - underlätta för anhöriga, frivilliga, civilsamhället
Staden och landsbygden - olika utmaningar
Demografisk utveckling; ökad självständighet är bra inte bara för individen utan också för
samhället som helhet.

Plats och tid
• Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm
• Tisdagen den 6:e mars 10:00 (kaffe från 09:00) till onsdagen den 7:e mars 17:00, 2018

Deltagare
Alla i samhället som är intresserade av denna fråga är välkomna i mån av plats! Brukare, vårdpersonal
och forskare inom välfärdsteknologi kan bidra och vi välkomnar även företag och entreprenörer som
kan vara intresserade av framtida innovationsupphandlingar inom området.

Kostnad & Ersättning
Deltagande i workshoppen är kostnadsfritt. Vid behov kan även privatpersoner få ersättning t.ex. för
resa.

Kontakt & Anmälan
Erik Ronne, RISE
erik.ronne@ri.se
0708 – 97 49 21

Anna-Maria Andersson
anna-maria.andersson@skelleftea.se
070 – 623 24 14

Om Beställargrupp Välfärdsteknologi
SKL har tillsammans med 20-talet kommuner ett beställarnätverk som samverkar med syfte att öka
förmågan hos Sveriges kommuner att göra goda inköp av välfärdsteknologi och andra digitala lösningar
inom vård och omsorgssektorn. Beställarnätverket bildades hösten 2016 och gruppen har tagit fram en
“Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik” som publiceras i januari 2018. Det arbetet
har haft fokus på att främja upphandlingar av teknik som finns tillgänglig på marknaden idag. Det
fortsatta arbetet syftar att ta fram underlag för en mer framsynt och innovationsdrivande process och
workshopen är ett led i det arbetet. Här kan du läsa mer om Beställargrupp Välfärdsteknologi på SKL:s
webb.

