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Seminarium: Etiska perspektiv på välfärdsteknik
Vilka hinder och möjligheter uppkommer vid införande av digitala lösningar?
Seminariet belyser särskilt etiska aspekter och dilemman kopplat till
välfärdsteknik.
Välkommen till Sparbankshallen i Varberg, Kattegattsvägen 26
Torsdag 15 mars. Registreringen startar klockan 8.00

Programmet för dagen
08.00 – 08.45 Registrering, kaffe och fralla
08.45 – 09.00 Introduktion
09.00 – 10.15 Juridik och etik - vad gäller vid digitalisering? 					
		

Socialstyrelsen presenterar sin senaste nulägeskartläggning över utvecklingen kring e-hälsa och

		

välfärdsteknik i offentlig verksamhet, samt det stöd som myndigheten tagit fram 			

		

som rör juridik och etik i samband med införande av välfärdsteknik.

		Jeanette Adolfsson, utredare
10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 12.00 Välfärdsteknik i socialförvaltningen: Etik, möjligheter och utmaningar
		Erfarenhetsutbyte och lärdomar från delprojektet “Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv”.
		Från Högskolan: Staffan Karlsson, Lena German Millberg, Susanne Arvidsson, Eva Hjort 		
		

Telhede, Marta Cuesta, Berit Bäcklund. Från Varberg kommun: Caroline Nilsson, Anna 			

		

Ginsthammar, Mona Johansson

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Etiska aspekter kopplat till digitaliseringen inom vård och omsorg
		Hans-Peter de Ruiter och Ingela Skärsäter, båda professorer i omvårdnad. Föreläsningen är delvis 		
		

på engelska, men vissa delar kommer att översättas.

14.00 – 14.15 Paus
14.15 – 14.50 Etiska aspekter [...] fortsättning
14.50 – 15.30 Paneldiskussion med politiker och föredragshållare
		

Vad måste göras för att möta etiska utmaningar vid införande och användning av 			

		

digital välfärdsteknik? I vilken utsträckning bör patienter/kunder/brukare/klienter och 		

		

anhöriga kunna välja eller välja bort välfärdsteknik?

Anmäl dig här innan 5 mars
Till dig som är anställd inom Region Halland eller i en kommun
Socialfondsprojektet HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt där Region Halland
och de halländska kommunerna bidrar med medfinansiering, i form av arbetstid. Därför behöver
du fylla i en närvaroblankett, som går att ladda ner på kompetentavarden.hh.se, och därefter få
den signerad av din närmaste chef. Blanketten lämnas till projektansvarig vid seminariet.
HICube Kompetenta vården som är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. HICube
Kompetenta vården ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade
förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

