
2017
FoU VÄLFÄRDS

KONFERENS

SEPTEMBER
20-22

TEMA: PLATS:
Digitalisering i välfärden

Anmälningsavgift: 2500 SEK

Radisson Blu Metropol Hotel
Helsingborg

ANMÄL DIG GENOM ATT TRYCKA HÄR:

5 snabba fakta om Helsingborg
Helsingborg ligger i den så kallade Öresundsregionen där cirka 3,9 miljoner  
människor bor och verkar.

Tack vare sitt läge utgör Helsingborg ett strategiskt nav med sin närhet till Malmö,  
Köpenhamn och inte minst sagt Copenhagen Airport.

Idag bor drygt 135 300 personer i Helsingborg – Sveriges åttonde största kommun.

Danmark, och staden Helsingör, ligger 4 km, eller 20 minuter bort med färja.

Helsingborg strävar efter att vara en uppkopplad och tillgänglig stad. På flera   
platser i centrala staden finns närmare 200 fria surfzoner där du använder  
internet utan kostnad.

Välkomna till FoU välfärds årliga konferens
som i år arrangeras av FoU Helsingborg

Årets konferens kommer bjuda på inspiration genom internationella,  
nordiska och regionala presentationer, samt ett "göra-perspektiv"  
genom de valbara  seminarierna och vår workshop. 

Socialt kommer vi bjuda på ett besök i vårt eminenta rådhus och för er 
som väljer att komma redan på onsdagen: en helgsingborgs Tura   –   
eller som den också kallas "två röda och en grön".

Sista anmälningsdag är 26 juni 2017. Fram tills sista anmälningsdatum finns möjlighet att dra  
tillbaka  anmälan. Därefter är den bindande och kommer faktureras.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTsATDqTw8Q3j3ecFJipqvaxlrLgt2hlzbvmqkOnYfWN4BJQ/viewform?usp=sf_link


PROGRAM

Onsdag 20 september 

18.45 TURA 

Torsdag 21 september 

09.00 Registrering och Fika 

09.30 VÄLKOMMEN! 

10.00 Key note Tom Symons, Principal 

Researcher at NESTA, Transforming 

public services with digital technologies 

and data

11.00 FIKA 

11.30 Key note Åsa Zetterberg, SKL,  

Tillsammans för en smartare välfärd. 

12.30 LUNCH 

13.30 Valbara seminarier 

14.30 PAUS 

15.00 Paneldiskussion 

16.00 Föreningen FoU Välfärds årsmöte 

19.00 Besök Rådhuset 

20.00 Middag

VALBARA SEMINARIER 21 SEPTEMBER* 
Seminarium 1
Digitaliserad socialtjänst: Laboratorie inspirerad  
och praktiknära forskning av digital utveckling  
av socialt arbete.   

Seminarium 2
AllAgeHub: samverkansplattform kring 
 välfärds teknik och tillgängliga boendemiljöer. 

Seminarium 3
Digitala hjälpmedel för föräldrar med  
ADHD och Asperger.

Seminarium 4
Virtual reality inom utbildning och  
andra verksam heter; dagens möjligheter  
och begränsningar. 

Fredag 22 september 

08.30 Återblick på gårdagen. Kaffe serveras 
från 08.00. 

08.45 Key note Dennis Soendergaard, Nordiskt 
välfärdscenter CONNECT – a complete best prac-
tice tool box for working with welfare technology. 

09.45 PAUS, förflyttning och kaffe 

10.00 Workshop 

11.15 Avslut, utvärdering och överlämning 

12.00 LUNCH eller Lunchpaket

Joakim Jardenberg. ”Senior rådgivare i allting 
rådande media och internet”. På uppdrag av SKL 
 arbetar  jag  tillsammans med ett gäng smartskallar,   
och  Sveriges alla kommuner, regioner och  
landsting, med projektet ”Digitalisering för lärande  
och livskvalitet”.

MODERATOR 

*mer info om seminarierna hittar du på vår hemsida 
fou.helsingborg.se/konferens2017


