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UR INNEHÅLLET 
 Framtidens nyttoskapande välfärdsteknologi och hur vi bör tänka kring nya strukturer och lösningar för  
 att framtidssäkra omsorgen
 Samverkan och brukardrivet teknikinförande för kvalitativ och användaranpassad välfärdsteknik 
 Så utmana traditionella strukturer och arbetssätt för att skapa de rätta förutsättningarna för digital  
 transformation inom socialtjänsten och äldreomsorgen
 Så säkerställer vi tillgång till ny teknik som främjar invånarnas självständighet, trygghet och hälsa
 Att förbereda, planera, upphandla och implementera välfärdsteknik– vad är viktigt att tänka på
 Hur kan organisationer i offentlig sektor tillgodogöra sig värdet med digitalisering för en mer  
 resurseffektiv verksamhet?

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
MODERATOR 

Eva Sahlén 
SKR

Bengt Andersson 
Nordens välfärdscenter

Lena Dahlberg 
SKR Kompetenscenter 
välfärdsteknik

Li Langemark 
SKR Kompetenscenter 
välfärdsteknik

Patrik Nilsson 
Eskilstuna kommun

Shadan Ghafouri 
Eskilstuna kommun

Maria Andersson 
Eskilstuna kommun

Ann-Sophie Gustafsson 
Karlstads kommun

Louise Gottlind 
Södertälje kommun

Göran Hellström 
Södertälje Stad och  
Telge-koncernen

Andrè Andersson 
Göteborg stad

Pelle 
Göteborg stad

Theodor Andersson 
DIGG

Agneta Aldor 

 

Framtidens  
välfärdsteknik 2023 
Brukaren i fokus, ökad trygghet och självständighet samt  
mer hållbara arbetssätt
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TISDAG 9 MAJ

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Eva	Sahlén	
Samordare/expert inom socialtjänst och välfärdsteknik 
SKR

Eva arbetar som samordnare för Kompetenscenter välfärdsteknik 
på SKR sedan 2020. Hon har före det många års erfarenhet av 
arbete på flera nivåer inom kommunal socialtjänst, de sista 15 
åren, innan uppdraget på SKR, som socialdirektör för den samlade 
socialtjänsten och kommunala vården och omsorgen i Västerås 
stad. Eva har många års erfarenhet av att som ledare driva 
utveckling av välfärdsteknik inom kommunal vård och omsorg.

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens nyttoskapande välfärdsteknologi  
– utmaningar och möjligheter vid implementering 
• Hur väl har de nordiska länderna lyckats med att förvandla 
välfärdsteknik till nytta för personal och brukare? 

• Vilka är de största utmaningarna kring införandet av 
välfärdsteknologi och hur ska vi undvika dem? 

• Hur kan vi lära av varandra och hitta en process som leder till en 
hållbar implementering av välfärdsteknologi? 

• Den demografiska utvecklingen – hur bör vi tänka kring nya 
strukturer och lösningar för att framtidssäkra omsorgen? 

Bengt	Andersson
Seniorrådgivare  
Nordens	välfärdscenter

Bengt är seniorrådgivare Nordens välfärdscenter och projektledare 
för det nordiska projektet Vård och omsorg på distans 2018-2020 
(VOPD) samt Integreated Health and Care through distance 
spanning solutions (iHAC).

10:10-10:50 EXPERTANFÖRANDE

Välfärdsteknik för ökad trygghet, effektivitet och kvalitet 
i socialtjänsten och äldreomsorgen – hur når vi dit? 
• Att förbereda, planera, upphandla och implementera 
välfärdsteknik inom socialtjänsten och äldreomsorgen– vad är 
viktigt att tänka på

• Hur kan vi arbeta med nyttoanalys och 
förändringsledningsfrågor genom hela projektet

Lena	Dahlberg
Projektledare
SKR	Kompetenscenter	välfärdsteknik

Li	Langemark
Projektledare
SKR	Kompetenscenter	välfärdsteknik
  

Lena Dahlberg och Li Langemark har arbetat för SKR 
Kompetenscenter välfärdsteknik de senaste tre åren med att stötta 
kommuner med beslut och införande av välfärdsteknik. Lena har en 

gedigen erfarenhet av kommun och äldreomsorg och har de senaste 
13 åren arbetat med digitalisering av äldreomsorgen. Lena brinner 
för äldreomsorgens omställning och har haft ett stort fokus på just 
förändringsledning. Li är en erfaren konsult som har mer än 10 års 
erfarenhet av att hjälpa kommuner med inköp och projektledning, 
inom områdena IT och digitalisering. Innan tiden som konsult 
arbetade Li även som upphandlare inom den offentliga sektorn 
med ansvar för upphandlingar åt socialtjänsten. Lena och Li har 
tillsammans en stor bredd och erfarenhet av en digitaliserad vård 
och omsorg, men med olika ingångar och kompetens.

10:50-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:10-11:50 PRAKTIKFALL

Så säkrar Eskilstuna kommun helhetsleverans av 
välfärdstjänster
• Så utmanar vi traditionella strukturer och arbetssätt för att 
skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom 
socialtjänsten och äldreomsorgen

• Så säkerställer vi tillgång till ny teknik som främjar invånarnas 
självständighet, trygghet och hälsa

Patrik	Nilsson
Utvecklingschef
Eskilstuna	kommun

Shadan	Ghafouri
Digitaliseringsstrateg
Eskilstuna	kommun

Maria	Andersson
Utredare
Eskilstuna	kommun

Patrik har lång erfarenhet av styrning, ledning och praktiskt 
utförande av utveckling i kommunal verksamhet. Shadan 
arbetar med strategisk samordning av förvaltningens 
verksamhetsutveckling och är särskilt insatt i arbetet med 
informationssäkerhet i kommunen. Maria har fokus på 
omställningen till nära vård och införande, tillämpning och 
utvädring av hälso- och välfärdsteknik.

12:00-12:40 PRAKTIKFALL

Samverkan och brukardrivet teknikinförande för 
kvalitativ och användaranpassad välfärdsteknik 
• Hur får vi den teknik som skapas att matcha det behov som finns 
på marknaden? 

• Hur behovsanpassa utifrån olika gruppers behov och säkerställa 
ett effektivt digitalt stöd? 

• Brukaren i fokus – hur involvera individen i utvecklingen och 
införandet av välfärdsteknik?  

 
Ann-Sophie	Gustafsson
Utvecklingsledare
Karlstads	kommun

Ann-Sophie Gustafsson arbetar som utvecklingsledare med 
fokus på digitaliseringsfrågor och innovation inom vård och 
omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Karlstad har sedan 
2016 haft ett starkt fokus på både test och implementation av 
digitala tjänster inom vård och omsorg. Karlstads kommun var en 
av de 10 modellkommunerna i SKRs regeringsuppdrag 2020-2022.
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12:40-13:40 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:40-14:20 PRAKTIKFALL

Strategisk organisationsutveckling och samverkan som 
ökar förutsättningarna för en hållbar, brukardriven och 
resurseffektiv socialtjänst och äldreomsorg
• Ledning, styrning och organisation som förändrar verksamheten 
och ställer om för en hållbar vård och omsorg  

• Så samskapar Södertälje kommun och Telgebolagen och 
gemensamma digitala ekosystem som ökar förutsättningarna 
för en värdeskapande socialtjänst och äldreomsorg

• Så samverkar omsorgskontoret och IT för att nå full effekt av 
brukardrivna insatser och åtgärder 

Louise	Gottlind
Digital strateg
Södertälje	kommun

Göran	Hellström
Digitaliseringsstrateg
Södertälje	Stad	och	Telge-koncernen

Louise Gottlind är digital strateg på omsorgskontoret i Södertälje 
kommun. Louise har en bakgrund som fysioterapeut och har 
det senaste decenniet arbetat med digitalisering inom privat 
vård, kommunal vård och med-tech. Göran Hellström är 
digitaliseringsstrateg på Södertälje Stad & Telge-koncernen. 
Göran har erfarenhet som digitaliserings & IT-chef sedan 
före millennieskiftet från såväl globala företag, konsult, egen 
företagare och offentlig verksamhet.  Har även en utbildning inom 
affärsarkitektur och IT-audit.

14:30-15:10 PRAKTIKFALL

Digitalt stöd i hemmet – hur kan välfärdsteknik skapa 
ökad delaktighet, trygghet och självständighet för 
brukare?
• Tekniska lösningar för personer med intellektuell kognitiv 
funktionsnedsättning 

• Hur integrerar vi och implementerar dem i verksamheterna så 
att vi når deras fulla potential? 

• Så arbetar vi för att säkerställa en kvalitativ implementering 
genom att höja den digitala kompetensen hos personal, 
anhöriga och slutanvändare 

• Konkreta exempel på hur välfärdsteknik bidragit till ökad 
trygghet och självständighet

Andrè	Andersson
Stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom 
välfärdsteknik
Göteborg	stad

Pelle
Deltagare från daglig verksamhet Språnget media
Göteborg	stad

Andrè Andersson jobbar på förvaltningen för funktionsstöd i 
Göteborg stad inom daglig verksamhet sydväst/nordost som 
stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik. 
Han och en kollegor från daglig verksamhet Språnget media  
jobbar i området att utveckla och implementera välfärdsteknik 
och kommer under detta anförande att dela med sig av sina 
erfarenheter inom området.

15:10-15:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:30-16:00 PANELSAMTAL 

Hur ökar vi takten vad gäller införandet av 
välfärdsteknologi?
• Hur anta utmaningen kring högre krav på välfärdsteknologin 
den ökade demografin ställer?

• Så säkerställer du att tekniken stöttar framtidens arbetssätt 
inom vård och omsorg

Agneta	Aldor
Senior rådgivare

Bengt	Andersson
Seniorrådgivare
Nordens	välfärdscenter	

Theodor	Andersson
Trend analyst/Omvärldsbevakare
DIGG

Theodor är omvärldsbevakare och analytiker med särskilt fokus på 
digitalisering och samhällsomställning. Han har under senare år 
arbetat med strategiska frågor kring offentlig förvaltnings förmåga 
att nyttja AI och nya tekniker, den sammanlänkade omställningen 
(twin transition) samt individens rätt att äga och kontrollera sina 
personliga data. Han har ett starkt intresse för historia, geopolitik, 
internationella relationer och teknikens roll för civilisationers 
utveckling.  

16:10-16:55 EXPERTANFÖRANDE

Ledarskap och organisation för digital transformation  
– hur kan organisationer i offentlig sektor tillgodogöra 
sig värdet med digitalisering till en högre grad?
• Varför är det viktigt att kunna förklara satsningen på 
digitalisering som meningsfull inom och utanför den egna 
organisationen?

• Ledning och styrning - hur förbereda medarbetarna samt skapa 
motivation och delaktighet för de förändrade arbetssätten och 
den digitala strategin? 

• Behöver vi tänka om kring kompetens när vi digitaliserar?
• Vad avgör vilka kommuner och myndigheter som lyckas bäst 
med att driva digital transformation?

Agneta	Aldor
Senior rådgivare

Agneta Aldor har mångårig erfarenhet av digitalisering inom 
socialtjänstens område på såväl nationell och regional nivå 
samt inom kommun. Att driva verksamhetsutveckling med stöd 
av digitalisering fram till lyckade breddinförande är något som 
engagerat Agneta i de olika projekt och uppdrag hon ansvarat för 
och gärna delar uppkomna lärdomar och erfarenheter.

16.55-17:00 SAMMANFATTNING 

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
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Framtidens välfärdsteknik 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	Ta	del	av	framtidens	nyttoskapande	välfärdsteknologi	och	hur	vi	bör	tänka	
kring	nya	strukturer	och	lösningar	för	att	framtidssäkra	omsorgen

	Lär	dig	mer	om	samverkan	och	brukardrivet	teknikinförande	för	kvalitativ	
och	användaranpassad	välfärdsteknik	

	Lyssna	till	hur	du	utmanar	traditionella	strukturer	och	arbetssätt	för	
att	skapa	de	rätta	förutsättningarna	för	digital	transformation	inom	
socialtjänsten

	Få	insikt	i	hur	du	säkerställer	tillgång	till	ny	teknik	som	främjar	invånarnas	
självständighet,	trygghet	och	hälsa

	Öka	dina	kunskaper	om	vad	som	är	viktigt	att	tänka	på	när	du	ska	
förbereda,	planera,	upphandla	och	implementera	välfärdsteknik	inom	
socialtjänsten

	Få	insikt	i	hur	organisationer	i	offentlig	sektor	kan	tillgodogöra	sig	värdet	
med	digitalisering	för	en	mer	resurseffektiv	socialtjänst	och	äldreomsorg

	Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor	från	hela	landet!

Konferenskod: OFF1740

Allmänna villkor
Se	vår	allmänna	villkor	på		
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington	Hotel	- Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys	Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel	Hasselbacken	- Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop	House	Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic	- Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 9 maj 2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 24 mars 6.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 21 april 7.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast	5.990 kr	per	person.

Vad ingår?
I	konferenspriset	ingår	dokumentation	och	att	du	kan	ta	del		
av	streamet	material	i	30	dagar	efteråt.
För	dig	som	deltar	på	plats	ingår	även	fika	och	lunch	under		
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


