
 

 

  
  

Minimässa kl 13 – 14.30 (B 117) 

Öppningstal: Möjligheter som digitaliseringen ger för social- och hälsovårdstjänsterna               

sakkunnig Elina Eerola, Sitra 

@geing Online 

Digitala tjänster för meningsfulla sociala              
aktiviteter bland Botniaregionens äldre 

Projektpersonal, Åbo Akademi 

ALVAR-bildtelefontjänsten för äldre 

Mångsidigt, interaktivt program via bildtelefonen 
till åldringens hem 

Tf. chef för seniorcentret Kirsi Wik och 
serviceansvarig Tuija Nyby, Vasa stad 

Konstikoppa, Vallis Geroteknologicenter 

Ambulerande teknologiutställning Konstikoppa        
hjälper äldre att bekanta sig med apparater som      

stödes hemma boende 

Kansalliset Seniorit rf, Vasa 

Omaolo 

En digital tjänst för social- och hälsovård,      
som hjälper att uppskatta vård- och 

servicebehovet och vid behov handleda vidare 
till rätt hjälp eller stöd 

SoteDigi Oy 

Verksamhetsmodell med ContactCenter-konsultering 

ContactCenter är en verksamhet, som kan användas av 
klienter och närstående samt av personal för att 

kommunicera och sköta gemensamma ärenden på 
distans 

Försökets projektpersonal i Österbotten 

Mätning av fysisk funktionsförmåga 

Direktör Tony Westerlund och fysioterapeut Pia 
Patoranta-Wiik, Geritrim samt 

VD Mathias Kass, Nykarleby Sjukhem 

Datero 

En förening som arbetar med IKT (information- och 
kommunikationsteknik) för personer med särskilda behov 

Representanter för Datero 

Roboten Pepper och robotkatten 

Dialogen mellan människan och roboten 

Forskningsarkitekt Susanne Hägglund,             
Åbo Akademi 

Kommunikation på distans mellan sjukskötare och 
läkare vid klientbesök 

VD Hennamari Hietala InMedi Oy 

IT-grupp och användningen av en 
digitalkamera 

Vaasan eläkeläiset rf, Vasa 

Informationsteknikcaféet och Vaasa-opisto 

Kamratsstödsundervisning 

Representanter för Vaasa-opisto 

IT-klinik 

Vaasan Kansalliset Seniorit rf, Vasa 

Rollator med 3D-sensor 

Med hjälp rollatorn kan en person som ser eller hör dåligt 
göra observationer i sin omgivning bättre än förr 

Lektor Mika Billing, Vasa yrkeshögskola 

Interaktiva digitala hembesök på distans vid 
Vasa hemvård 

Sjukskötare och klientansvarig Katja Ketola,   
Vasa stad 

FPA:s e-tjänster för äldre FPA:s e-tjänster för äldre 

DigiSoteuttamo – en del av Österbottens                
Delaktighetsarena 24.4.2019 

Alere, Wolffskavägen 31, Vasa 

Vi utvecklar tillsammans Österbotten med hjälp av digitala tjänster 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anmälan via denna länk före 17.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop kl 14.30 – 16.00 (B 117) 

I workshopen diskuterar vi digitala tjänsters möjligheter och kommer med idéer på vilka tjänster man ur 
klientperspektiv borde utveckla med tanke på äldre människors behov. Berätta också om egna 

erfarenheter, önskemål och förväntningar gällande användning av digitala tjänster. Vi funderar också på 
hurdant stöd äldre behöver för att kunna använda digitala tjänster och var man kan få stödet. 

Ledare för workshopen: 

Jessica Fagerström och Mirva Gullman, Pilotprojektet för digitalt stöd i Österbotten 
Marjo Nordström, Digitala tjänster, Social- och hälsovården vid Vasa stad  

Pirjo Wadén, Försöket med personlig budget i Österbotten/SHM 

 

Digitala enheter och tjänster ger glädje och nytta 
Lätta att använda 

Många saker kan skötas från hemmasoffan: se, hör, testa! 

https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1

