
CareWare 2016 afholdes den  
13. – 14. april 2016 i Aarhus 
CareWare er en årlig konference, der har fokus på 
nye teknologiske løsninger inden for social-, sund-
heds- og rehabiliteringsområdet. I daglig tale sund-
heds- og velfærdsteknologiske løsninger. 

Som deltager på CareWare får du rig mulighed for 
at opleve både helt nye sundheds- og velfærdstek-
nologiske løsninger og de seneste erfa-
ringer med at bruge løsningerne i 
praksis. Samtidig er du med din 
opmærksomhed og dine in-
put undervejs aktivt med til 
at fremme innovation og 
udvikling af effektive, nye 
teknologiske løsninger. 

Careware 2016
I år har CareWare særligt 
fokus på, hvad der skal til 
for at lykkes med velfærdstek-
nologisk innovation, som skaber 
menneskelig værdi og øget livskva-
litet. På konferencens fire fokusområder 
præsenteres der derfor både helt nye teknologiske 
løsninger og erfaringer fra arbejdet med eksisteren-
de løsninger. 

Som noget nyt på CareWare 2016 uddeles CareWare 
Behovsprisen. Prisen gives til én af udstillerne, hvis 
produkt i særlig grad bidrager til, at borgerne kan 
leve et mere selvstændigt og meningsfuldt liv. Pri-
sen uddeles af et særligt brugerpanel, og den skal 
være med til at skærpe CareWares fokus på at skabe 
menneskelig værdi med velfærdsteknologi som et 
element i rehabiliteringen og realisering af sund-
hedsaftalerne.

Tid til fordybelse
CareWare henvender sig til beslutningstagere, fag-
folk, virksomheder, iværksætter, forsknings- og ud-
dannelsesinstitutioner og andre, der interesserer sig 
for innovative løsninger inden for det sundheds- og 
velfærdsteknologiske område. For at give mere tid til 
dialog og fordybelse anbefaler vi, at du deltager beg-
ge konferencedage. På den måde får du mulighed 
for at opleve to fokusområder efter eget valg og del-
tage i aftenarrangementet. Ønsker du kun at deltage 

én dag, vælger du ét fokusområde. 

Deltagelse i begge CareWare-dage 
inklusiv aftenarrangement på Cen-

tralværkstedet den 13. april, koster  
kr. 1.795,- 

Deltagelse én dag koster  
kr. 995,- (eksklusiv aften- 
arrangement)  

CareWare 2016  
Innovation & iværksætteri

CareWare har også til formål at fremme innovation 
og udvikling af nye effektive velfærdsløsninger. I den 
landsdækkende åbne konkurrence vil otte nye løs-
ninger blive nomineret. De udvalgte otte løsninger 
vil blive fordelt og præsenteret på de fire fokusområ-
der, og der vil være kåring og prisuddeling til aftenar-
rangementet. Her vælger et fagstærkt dommerteam 
en vinder af hhv. CareWare Idéprisen og CareWare 
Iværksætterprisen.

Hjertet med i 
velfærdsteknologisk innovation 

2016

Du kan læse mere om de fire  
fokusområder på bagsiden

Læs mere om CareWare 2016 på 
www.carewareweb.dk

Få de seneste opdateringer på LinkedIn 
www.linkedin.com/groups/7472210



Fokus 1:  Tryg ved det virtuelle 
 – selvhjælp og trygge overgange

Her kan du bl.a. høre, hvordan teknologi kan hjælpe bl.a. kronikere 
med at tage bedre vare på egen sundhed, understøtte forebyggelses-
indsatsen og hjælpe borgere med at holde sig sunde og raske gennem 
hele livet. Du kan også få indblik i, hvordan teknologi styrker koordi-
nation og samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende 
læger, gør overgange mellem sektorerne i sundhedsvæsnet mere sikre 
og trygge og medvirker til at forebygge genindlæggelser. 

Fokus 2:  Mere end pleje 
 – redskaber til et frit, værdigt og aktivt liv i plejeboligen

Her handler det bl.a. om, hvordan teknologi i plejeboliger, på sociale 
institutioner eller i regionale behandlingstilbud kan styrke borgernes 
værdighed og give dem mulighed for et mere aktivt liv, uden at det går 
ud over kvaliteten i omsorgen. Du kan også se, hvordan teknologiske 
løsninger understøtter borgernes egenomsorg, forbedrer arbejdsmiljøet, 
gør arbejdsgange mere effektive og frigør tid til omsorg. 

Fokus 3: Tilbage til friheden 
– hurtigere udredning, effektiv rehabilitering og fremme af funktionsniveau

Her får du bl.a. indblik i, hvordan teknologi understøtter hurtig og effek-
tiv udredning af borgere, der pludseligt eller gradvist får forværret deres 
almentilstand. Du vil også blive præsenteret for teknologi, der styrker 
genoptræning og rehabilitering af både fysiske og kognitive funktioner 
og bruges som redskab, når borgere med kroniske lidelser skal støttes i 
at bevare det bedst mulige funktionsniveau. 

Fokus 4:  Vær med
 - et aktivt og socialt liv trods funktionsnedsættelser

Her er der bl.a. fokus på, hvordan teknologi kan støtte borgere med 
nedsat funktionsevne i at mestre hverdagen i deres eget hjem og i 
botilbud. Du vil derfor kunne opleve, hvordan teknologi understøtter 
et mere aktivt og socialt liv og medvirker til at gøre både borgere og 
pårørende mere trygge. 

Fokusområder

MarselisborgCentret

 Plejeboligerne påTrøjborg

Vikærgården – Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi

Ingeniørhøjskolen AU, Katrinebjerg


