Kompetens- och verksamhetsutveckling

Välfärdsteknik
i äldreomsorgen
Regeringens särskilde utredare Peter Larsson
presenterar utredningen (Dir. 2018:82)
Måndag 11 maj 2020 kl 13.00–14.30
Via Teams live event
Göteborgsregionen

INNEHÅLL
Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar
utredningen (Dir. 2018:82).

TID OCH PLATS

I dessa Coronatider när vi ska undvika onödiga resor kommer
presentationen enbart vara digital och vi kommer använda oss
av Teams live event. Det kommer finnas en chattfunktion där du
kan ställa frågor. Presentationen kommer spelas in och finnas
tillgänglig på GR hemsida under begränsad tid.

Måndag 16 mars 2020, kl. 13.00-14.30.
Göteborgsregionen via Teams live event.
Du kommer i bekräftelsen att få en länk
där du kan koppla upp dig via internet.
Mellan kl. 12.30-13.00 kontrollerar vi
att alla som anmält sig har kommit in via
länken.

Innehåll

AVGIFT

• Hur ska vi klara att erbjuda tekniska, ofta digitala, lösningar
till människor med nedsatt beslutsförmåga?

Fritt för förtroendevalda och tjänstemän
inom Göteborgsregionens kommuner.
Övriga 500 kr exkl moms.
Det är möjligt för flera på arbetsplatsen
att koppla upp sig via samma länk.

• Hur ska sambandet mellan omsorg och vård kunna stärkas
särskilt för äldre personer som vi vet har många sammansatta
behov men där samhällets organisation inte är riktigt riggad
för att möta detta?
• Hur kan små och stora kommuner samverka bättre för att
utveckla äldreomsorgens kvalitet?
Det och många fler frågor belyses vid ett seminarium med
Peter Larsson som fram till 11 mars är särskild utredare för
Socialdepartementet. Peter är till vardags seniorrådgivare vid
Sveriges Ingenjörer – fackförbundet och intresseorganisationen
för h
 ögskoleutbildade ingenjörer inom Saco – och ledamot av
Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är dessutom vice ord
förande i Göteborgs universitets styrelse.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 5 maj 2020.
Är du osäker på om du har en fungerande
uppkoppling och Teams skriv det under
upplysningar i anmälan så tar vi kontakt
med dig och säkerställer detta.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg tel: 031–335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

Målgrupp

INTEGRITETSPOLICY

Tjänstemannanivå såsom socialchefer, äldreomsorgschefer,
hälso- och sjukvårdschefer, utvecklingsledare, IT-chefer samt
förtroendevalda inom sociala området.

När du anmäler dig till en kurs
registreras dina personuppgifter i våra
administrativa program. Läs mer om
hur vi behandlar personuppgifter:
www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

