
Torsdag 12. oktober kl. 10.00-15.30, Hokksund Rådhus, festsalen
Tirsdag 31. oktober kl. 10.00-15.30, Nedre Eiker Samfunnshus

Hensikten med seminaret er å gi deg som innbygger økt kunnskap om hjelpemidler 
og teknologiske løsninger som kan bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet. 

Foredragsholdere er fra kommunen, brannvesen, Nav hjelpemiddelsentral og 
pårørenderepresentant som deler sine erfaringer. I pausene vil fagpersoner ha 
utstilling av hjelpemidler og tekniske løsninger på stands.

Gratis inngang. Det serveres kaffe/te, kaker og lunsj.
Hvis det ikke passer å møte i din hjemkommune, er du hjertelig velkommen i 
nabokommunen. Arrangeres i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene 
og er finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud.

Bestem deg for hvordan du vil bo før noen andre gjør det!
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Hensikten med seminaret er å gi deg som innbygger økt kunnskap om hjelpemidler og 
teknologiske løsninger som kan bidra til økt trygghet, mestring og selvstendighet. 
I pausene vil fagpersoner ha utstilling av hjelpemidler og tekniske løsninger på stands.

Program for dagen

10.00-10.45.  Velkommen 
Hva er velferdsteknologi og hvorfor tas velferdsteknologi i bruk?
Arbeidstakerorganisasjonens syn på bruk av velferdsteknologi.

Pause

11.00-11.15   Erfaringer med bruk av velferdsteknologi 
11.15–11.45  Nav hjelpemiddelsentral

 Lunsj

12.30–13.15 Nye løsninger – nye muligheter 
- v/ rådmann Trude Andresen (12.okt)
- v/ kommunalsjef Hege Rokke (31.okt) 
Kommunalt tilretteleggingstilskudd

Pause

13.40–14.40 Pårørendeerfaringer ved bruk av lokaliseringsteknologi (GPS) 

Pause

15.00–15.30 Brannsikkerhet
15.30–15.45 Oppsummering og avslutning

Gratis inngang. Det serveres kaffe/te, kaker og lunsj.
Hvis det ikke passer å møte i din hjemkommune, er du hjertelig velkommen i nabokommunen. 
Arrangeres i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og er finansiert av skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Buskerud.

Bestem deg for hvordan du vil bo før noen andre gjør det!


