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Hvem kan du møde, og 
hvad kan du opleve i 
udstillingsområdet?

Brug pauserne i programmet til at suge til dig af inspiration i udstillingsområdet. 
Her kan du blive klogere på blandt andet fremtidens ledelse, nye kompetencer 
og morgendagens arbejdsmarked, velfærdsteknologiens mange muligheder og 
digitale trends på velfærdsområdet. 

1: Mandag Morgen 

2: Altinget 

3: Go’Proces

4: Center for Public 

Leadership

5: Væksthus for Ledelse

6: Landsindsatsen EN AF OS

7-8: Landsforeningen LEV

9: Job Vision

10: Invacare

11: DigiRehab A/S

12: Khora Virtual Reality

13: GynZone

14: Videnscenter for Velfærds- 

teknologi, Øst

15: UC SYD

16: Sekoia

17: UCN

Hop med på en guidet tur
Vil du have en hjælpende hånd til at finde frem til de udstillere, der er allermest relevante for dig?

Tag med på en af de guidede ture i udstillingsområdet, hvor vi besøger 4-6 udstillinger inden 

for et tema. En guidet tur varer ca. 30 minutter. 

Du finder en guidet tur inden for hvert af disse fem temaer: 

- Morgendagens ledelse

- Kompetencer til ny velfærd

- Fremtidens arbejdsmarked med plads til alle

- Velfærdsteknologiens mange muligheder

- En digital håndsrækning

- Rundtur hos Welfare Tech

I løbet af dagen kan du komme på guidede ture tre gange: 

- Kl. 10.30

- Kl. 14.45

- Kl. 15.30

Turene begynder ved check-in-området. Find guiden, der står med et skilt med det tema, du 

har valgt. Du tilmelder dig ved at trække en billet, når du ankommer. Der er plads til 20 personer 

på hver tur. 

God tur!



Kort over udstillere
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DokkX

18: Guldmann

19: Forenede Care

20-21: VIA University 

College

22-23: Københavns 

Kommune

24: EG A/S

25: Cambio Healthcare 

Systems

26: RotoBed

27: ABRACE

28: Welfare Tech 

28: Boblberg

28: Evondos

28: KvaliCare

28: Medema

28: MedicCare

28: MyMedCards ApS

28: Patient@home

29: Designskolen 

Kolding

30: Forsikring & Pension

Bus foran Øksnehallen: 

DokkX på tur



Stande og
aktiviteter 



Mandag Morgen
Hvor skal vi hen, du? Det spørgsmål stiller Mandag Morgen 

dig, mig og danskerne, når vi undersøger, hvordan vi kan 

skubbe på udviklingen af bedre samfundsløsninger. Kig for-

bi vores samfundslaboratorium og hør, hvorfor vi elsker at 

køre i bus, hvordan vi får øje på de gode spørgsmål, og hvad 

konfetti har med broccoli og bajere at gøre. For selv om det er 

klogt, behøver det ikke være kedeligt.  

Stand nr. 1

Kontakt: Lisbeth Knudsen, direktør, Mandag Morgen, 

lk@mm.dk. 

Altinget
Altinget udgiver 20 online-nicheaviser om dansk politik og 

Danmark i EU. Hver måned udgiver vi desuden et magasin 

om dansk og international politik – som du kan få et gratis 

eksemplar af på vores stand. Altinget faciliterer også fagpoli-

tiske netværk og konferencer. Vi tilbyder en platform for an-

noncering af job og budskaber mod en målrettet læserskare. 

Kom forbi vores stand og få en indholdsdemonstration af de 

produkter og værktøjer, vi tilbyder.

Stand nr. 2

Kontakt: Rok Igor Menhard, salgschef, Altinget, 

menhard@altinget.dk.

Go’Proces
Vi er hjælpere for velfærdsorganisationer, der skal have det 

bedste ud af ressourcerne. Gennem 20 år har vi fokuseret 

på menneskelige processer på arbejdspladsen. Vi er stærkt 

specialiserede og arbejder gennem efteruddannelse og 

konsulentydelser med forandrings- og kriseledelse, team-

mødeledelse, procesledelse, borger-/brugerinddragelse, 

konflikthåndtering og supervision. Efteruddannelserne gør 

deltagerne trygge og kompetente. Konsulentydelsen giver 

jer en ekspert – og tid til de øvrige vigtige opgaver.

Stand nr. 3

Kontakt: Henrik Thomsen, chefkonsulent, Go’Proces, 

henrikthomsen@goproces.dk.

Center for Public Leadership 
Center for Public Leadership er eksperter i at omlægge 

styringspraksis i offentlige organisationer til effektbaseret 

styring, der er funderet på solid sammenhæng mellem 

politiske målsætninger, effekten for borgerne og de fagpro-

fessionelles arbejde med kerneopgaven. Kom og tag et slag 

bordtennis med forfatter Martin Lundkvist, og vind et eksem-

plar af hans bog ’New Public Leadership’. Du kan også høre 

mere om vores nye uddannelse i ledelse og effektstyring. 

Stand nr. 4

Kontakt: Betina Reidl, udviklingsdirektør, CPL, br@cpl.dk.

Væksthus for Ledelse
Hvad kendetegner en leder, der lykkes? Hvordan leder du 

forandringer, så de fryder mere, end de forstyrrer? Og hvor-

dan sikrer du, at dine medarbejderes kompetencer matcher 

de opgaver, de skal løse i fremtiden? Besøg os på standen, 

og få svar i vores gratis materialer, der styrker og udvikler 

dig som leder. Hent også inspiration på vores hjemmeside, 

www.lederweb.dk.

Stand nr. 5

Kontakt: Stine Hinge-Christensen, sekretariatsleder, 

Væksthus for Ledelse, shc@lederweb.dk.

Landsindsatsen EN AF OS 
Fordomme og myter om personer berørt af psykiske lidelser 

udgør barrierer i forhold til åbenhed og mulighederne for at 

få uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Kom og 

mød vores ambassadører, der har personlig erfaring med 

psykisk sygdom, arbejdsmarkedet og uddannelser. Prøv EN 

AF OS-lykkehjulet og test din viden om psykisk sygdom. 

Stand nr. 6

Kontakt: Lars Toft, projektmedarbejder, EN AF OS, 

lars.toft@regionh.dk.

Landsforeningen LEV
KLAP-job er en indsats under Landsforeningen LEV, som 

laver skånejob og fleksjob til mennesker med kognitive van-

skeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksem-

pel har udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, 

epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, 

at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære 

arbejdsmarked. KLAP-job har aftaler med kommuner, virk-

somheder og organisationer over hele landet.

Stand nr. 7-8

Kontakt: Claus Bergman Hansen, projektleder og virksomheds-

konsulent, Landsforeningen LEV, cbh@klapjob.dk.



Job Vision 
Job Vision sætter fokus på fremtidens arbejdsplads. Vi 

fortæller blandt andet om outplacement, interim og spou-

se job, og vi giver dig svaret på, om det er ydelser, der er 

kommet for at blive i fremtiden. Du kan også høre, hvad en 

erhvervscoach kan betyde for trivslen i jeres organisation. 

Kom forbi vores stand til en snak om fremtidens arbejds-

plads, og få en kop friskbrygget kaffe af vores barista.

Stand nr. 9

Kontakt: Juliette Guldberg, adm. direktør og ejer, Job Vision, 

jugu@jobvision.dk.

Invacare
Invacare er verdens førende producent og leverandør af hjæl-

pemidler til ældre og handicappede. Vi har stor erfaring og et 

innovativt produktsortiment, der støtter op om en aktiv livs-

stil for brugeren samt et sikkert og godt arbejdsmiljø for pleje-

personalet. På Velfærdens Innovationsdag vil vi præsentere 

vores nye, innovative Soft Tilt-system, der sikrer aflastning for 

både brugere og personale. Vi ser frem til en god dialog. 

Stand nr. 10

Kontakt: Thomas Evans, salgschef, Invacare, 

thomas.evans@invacare.com.

DigiRehab A/S
Vi har brug for en bedre og billigere rehabilitering, hvis vi 

skal have råd til et værdigt ældreliv i en fremtid med et sti-

gende antal ældre. DigiRehab er et unikt og brugervenligt 

digitalt trænings- og analyseværktøj, der gør det muligt for 

ældre i eget hjem at træne sig til en øget selvhjulpenhed 

og livskvalitet. DigiRehab styrker målrettet ældres fysiske 

formåen og gør dem i stand til selv at klare flere af daglig-

dagens aktiviteter.

Stand nr. 11

Kontakt: Niels Heuer, direktør, DigiRehab A/S, 

nh@digirehab.dk.

Khora Virtual Reality
Khora Care leverer et virtual reality-produkt, der kan sænke 

udadreagerende adfærd, skabe reminiscens og ikke mindst 

give de ansatte og pårørende i plejesektoren mulighed for at 

have sjove og anderledes VR-oplevelser sammen. Sammen, 

fordi Khora Care skaber sociale VR-oplevelser, hvor flere kan 

opleve det samme i VR samtidigt, og hvor plejer eller på-

rørende kan følge med i, hvad den ældre eller demente 

oplever i VR-universet. 

Stand nr. 12

Kontakt: Jonas W. Kvist, direktør, Khora Care,

 jonas@khoravr.com.

GynZone
GynZone udvikler apps til kvinder i alle aldre med fokus 

på fødsler og styrkelse af bækkenbunden. Vi udvikler og 

sælger desuden e-læring, der formidler forskningsbaseret 

viden om fødsler, gennem blandt andet video, illustrationer, 

3D-animationer og online-quizzer. GynZones e-læring er 

målrettet fagpersoner og anvendes på hospitaler og uddan-

nelser i hele verden. På Velfærdens Innovationsdag kan du 

blandt andet møde fysioterapeut Ulla Due og jordemoder 

Sara Kindberg på standen.

Stand nr. 13

Kontakt: Sara Kindberg, direktør, GynZone, 

sara.kindberg@gynzone.dk.

Videnscenter for Velfærdsteknologi, Øst
SOPU er med SOSU C som partnerskole blevet vært for Vi-

denscenter for Velfærdsteknologi, Øst. Videnscentret arbej-

der under overskriften ”Mennesker, velfærd og teknologi”. 

Videnscentret har fire fokusområder: Aktuel teknologi og 

digitale muligheder, telemedicin, specialområdet samt 

tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Gennemgående 

temaer er digitale pædagogiske muligheder, kompetence-

udvikling og implementering. På standen kan du prøve for-

skellige velfærdsteknologiske løsninger og komme i dialog 

med centrets dygtige medarbejdere. 

Stand nr. 14

Kontakt: Helle Olesen, udviklingschef, SOPU, hol@sopu.dk.

UC SYD
Hvilke kompetencer kræver fremtidens arbejdsmarked 

af jeres velfærdsmedarbejdere? Hvordan ruster I jer til 

den udvikling, I står over for? Få viden om videreuddan-

nelse, så I bliver klar til den virkelighed og de udfordrin-

ger, I møder hver dag på vejen til bedre velfærd. UC SYD 

er Syddanmarks største vidensinstitution. Vi uddanner 

Stande og aktiviteter
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og videreuddanner professionsbachelorer og forsker i 

velfærdsprofessionerne i samarbejde med kommuner og 

regioner. 

Stand nr. 15

Kontakt: Pia Toft Assenholm, chefkonsulent, UC SYD 

Videreuddannelse, ptoa@ucsyd.dk.

Sekoia
Sekoia består af 30 apps, der hjælper personalet med de-

res arbejde med borgerne på kommunens bosteder og 

plejecentre. Formålet er at støtte de bedste arbejdsgange 

og hjælpe nye, digitale løsninger på vej, hvor der tidligere 

har været gule sedler og manglende overblik. God doku-

mentation er kommunikation med kolleger i et bruger-

venligt design. Flere end 14.000 brugere anvender Sekoia 

i 19 forskellige kommuner. Sekoia håndterer månedligt 1,5 

millioner plejeopgaver.

Stand nr. 16

Kontakt: Thomas Folke Seibæk, salgschef, Sekoia, 

kontakt@sekoia.dk.

UCN
Hvordan undgår vi at distancere os fra borgerne, når vel-

færdsteknologi bliver en del af hverdagen? Teknologien be-

tyder, at medarbejderne skal klædes på med kompetencer 

til at udnytte spændingsfeltet mellem omsorg og teknologi, 

så vi bevarer de mellemmenneskelige relationer. UCN ud-

byder blandt andet skræddersyede kursusforløb til sund-

hedsområdet. Besøg os og oplev eksempler på, hvordan 

simulationstræning kan bruges som redskab.

Stand nr. 17

Kontakt: Michell Kannegaard Olesen, områdedirektør, UCN 

act2learn, MKO@ucnact2learn.dk.

Guldmann
Guldmann udvikler loftlifte til løft og forflytning af menne-

sker, der ikke kan selv. Med en ny positionslås føjer vi en ny 

funktion til loftliften, ud over det at løfte op og ned. Postions-

låsen gør det nemlig muligt at bruge loftliften som et træ-

ningsredskab og dermed øge nytteværdien yderligere. Er-

faringer viser, at den nye mulighed virker smertelindrende 

og behandlingsfremmende for sengeliggende patienter, og 

forventningen er, at løsningen kan nedsætte indlæggelses-

tiden. Se løsningen i funktion på vores stand.

Stand nr. 18.

Kontakt: Marinus Kristensen, seniorkonsulent og terapeut, 

Guldmann, mfk@guldmann.com.

Forenede Care
Over 20.000 mennesker får hvert år en hjerneskade. Landets 

hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 patienter til gen-

optræning og rehabilitering i kommunerne. Rigsrevisionen 

peger dog på, at der er kvalitetsudfordringer i kommunernes 

tilbud om genoptræning, og at meget få patienter får tilbud 

om rehabilitering på specialiseret niveau. Kom forbi Forene-

de Care og hør om vores nye rehabiliteringscenter, som tilby-

der kommunerne avanceret og specialiseret rehabilitering.

Stand nr. 19

Kontakt: Stine Louise Eising von Christierson, adm. direktør, 

slec@forenede-care.dk.

VIA University College
VIA University College samarbejder med både private, of-

fentlige og frivillige aktører om innovative velfærdsløsnin-

ger. Kom forbi vores stand og hør mere om, hvordan vi gen-

nem uddannelse, forskning og konsulentaktiviteter sætter 

vores aftryk på samfundet. Du kan møde både forskere og 

konsulenter, og du kan se og opleve nogle af de velfærdsløs-

ninger, vi har bidraget til at udvikle. 

Stand nr. 20-21

Kontakt: Camilla Marcinkowski, journalist og kommunikations-

rådgiver, VIA University College, cama@via.dk.

Københavns Kommune
I Københavns Kommune er dialogen med københavnerne 

en kerneopgave for medarbejderne. Med afsæt i fem princip-

per skal vi sikre en tidlig, tydelig, mangfoldig og engagerende 

københavnerdialog i vores projekter. Hvordan klædes med-

arbejderne på, hvad er de gode erfaringer, og hvor er der ud-

fordringer med at sætte de fem principper i spil? Kom og hør 

om to cases: Hans Tavsens Park og Team Mod på Livet.

Stand nr. 22-23

Kontakt: Martin Dahlbeck, designer, Innovationshuset, 

f09h@okf.kk.dk.
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EG A/S
EG digitaliserer og løser hverdagens udfordringer på bo-

steder, institutioner og specialtilbud. Vi understøtter de 

nye databeskyttelseskrav ved bl.a. at digitalisere de gamle 

whiteboards. Kom forbi vores stand og hør Heidi Lynge fra 

Poulstruplund fortælle, hvordan de med EG Shareplan er 

sluppet af med den dårlige samvittighed og har fået mere 

tid til faglig fordybelse og til borgerne. 

Stand nr. 24

Kontakt: Jette Hejlskov, seniorkonsulent, EG A/S, 

jehej@eg.dk.

Cambio Healthcare Systems
Cambio Healthcare Systems er en innovativ, global leve-

randør med +500 dedikerede specialister i e-sundhed og 

med en unik førerposition på det skandinaviske marked, 

hvor morgendagens sundhed udformes i dag. Cambio har 

etableret det største dedikerede EPJ-kundefællesskab i 

Skandinavien, og det arbejder tæt sammen om at skabe 

sundhed til alle borgere. Cambio indgår aktivt i at sikre 

et velfungerende sundhedssystem, der inddrager alle 

kliniske aktører, patienten og pårørende i den optimale 

behandling og forebyggelse.

Stand nr. 25

Kontakt: Tina Engkær Martin Holm, marketingkoordinator, 

Cambio Healthcare Systems, tina.holm@cambio.dk.

RotoBed
RotoBed® Care og RotoBed® Free er unikke plejesenge, der 

kan rotere brugeren vinkelret ud i rummet. Borgere, der har 

svært ved at komme ud af og ind i sengen, kan nu klare sig 

selv – eller gå fra to til én hjælper. Den nye generation kan 

både skilles ad og gå i vaskehal. Den prisbelønnede møbel-

designer Hans Sandgren Jakobsen har designet sengene. 

Kom og se et hjælpemiddel, som højner borgerens livskva-

litet og plejernes arbejdsforhold.

Stand nr. 26

Kontakt: Martin Riis Holm, direktør, RotoBed, 

info@rotobed.com.

ABRACE
ABRACE er en sansestimulerende stol, der afhjælper psy-

kiske og motoriske udfordringer ved beroligelse af krop og 

sind. ABRACE har en fodgynge samt skulder- og bentæpper 

med tyngde, som stimulerer og afgrænser kroppen, øger 

kropsbevidstheden og giver tryghed. Stolens udseende bi-

drager til et mindre stigmatiserende miljø for borgere, pårø-

rende og ansatte. Fagfolk anbefaler ABRACE til borgere med 

f.eks. autisme, demens, angst og rastløshed. Prøv ABRACE 

på vores stand. 

Stand nr. 27

Kontakt: Kristine Sørensen, projektleder, ABRACE, 

info@myabrace.com.

Welfare Tech og medlemmer
Fremtidens velfærdsopgaver skal løftes via innovative 

samarbejder mellem private og offentlige aktører samt vi-

densinstitutioner. Helt centralt for den offentlige innovation 

er digitalisering og velfærdsteknologi. Besøg Welfare Techs 

stand, hør om gode businesscases, og få en åben dialog med 

innovative virksomheder om:

• Medicinhåndtering i praksis hos borgeren og opsamling af 

data til fokusering af indsatser i kommuner og regioner.

• Digital, evidensbaseret kompetenceudvikling af ledere og 

medarbejdere i den offentlige sektor.

• En digital vej til altid opdaterede instrukser til læger og sy-

geplejersker i en hektisk hverdag på hospitaler.

• Opbygning af digitale netværk til mennesker med behov 

for at dyrke fællesskaber for at styrke den mentale sundhed.

• Teknologier og koncepter, der understøtter formålet om 

færre og kortere indlæggelser på hospitalerne og øger pa-

tienters aktive medvirken og motivation til at tage ansvar 

for egen sundhed.

Du kan møde:

• Boblberg: Digitalt sundhedsfællesskab, som hjælper bor-

gere med at skabe sociale relationer. Kontakt Anders Stæhr, 

as@boblberg.dk. 

• Evondos: Automatisk medicindoseringssystem og 

progressive eHealth-platforme. Kontakt Liv Krautwald, 

liv.krautwald@evondos.com. 

• KvaliCare: Kompetenceudvikling tæt på klinisk praksis 

via digitale værktøjer med indbyggede effektmålinger. Kon-

takt Susan Jørgensen, suj@kvalicare.dk. 

• Medema: Hjælpemidler og velfærdsteknologi til ældre 

og personer med funktionsnedsættelse. Kontakt Johnny 

Steinmetz, johnny.steinmetz@medema.com.
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• MedicCare: Tryg og sikker medicinhåndtering, både for 

borgere og sundhedspersonale. Kontakt Johnny Andersen, 

johnny.andersen@medicpen.com.

• MyMedCards ApS: App-baseret løsning, der har til formål 

at højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af faglig infor-

mation til sundhedspersonalet. Kontakt Sarah Munkholm, 

sarah@mymedcards.dk.

• Patient@home: Velfærdsteknologisk forsknings- og inno-

vationsprojekt med konkrete bidrag til at behandle patien-

ter under trygge forhold i eget hjem. Kontakt Søren Møller 

Parmar-Sielemann, smps@welfaretech.dk.

Stand nr. 28

Kontakt: Krista Ebsen Blaabjerg, seniorkonsulent, 

Welfare Tech, krivb@welfaretech.dk.

Designskolen Kolding
Som samarbejdspartner anvender Designskolen Kolding 

designtænkning og designmetoder til at løse komplekse 

problemstillinger inden for velfærd, bæredygtighed og leg. 

Det gør vi med stor succes. Vores nuværende samarbejds-

partnere tæller virksomheder, sygehuse og kommuner. 

Besøg vores stand og få et indblik i, hvordan design gør en 

forskel på borger-, ledelses- og medarbejderniveau. 

Stand nr. 29

Kontakt: Kerstin Bro Egelund, seniordesigner, LAB for Social 

Design, Designskolen Kolding, kbe@dskd.dk.

Forsikring & Pension 
Forsikring & Pension vil være med til at løse velfærdssam-

fundets udfordringer. Hør om, hvordan branchen kan bi-

drage til, at færrest mulige falder ud af arbejdsmarkedet, 

blandt andet ved at etablere samarbejder med arbejds-

markedets parter, patientorganisationer og kommuner. Vi 

samarbejder i dag med 41 kommuner og har en ambition 

om at dække hele landet. Desuden vil vi som partner i 

Stressalliancen fortælle om alliancens vision og hand-

lingsplan for et stressfrit Danmark.

Stand nr. 30

Kontakt: Allan Ahmad, konsulent, Forsikring & Pension, 

aah@forsikringogpension.dk.

Aarhus Kommune – DokkX på tur
Aarhus Kommunes innovationsprojekt ’Borgerdreven visi-

tation af hjælpemidler’ har til huse i en bus, der i løbet af 2017 

har kørt rundt i Aarhus Kommune for at vise, demonstrere 

og udlåne hjælpemidler til borgerne. Projektet har bl.a. vist, 

at borgerne gerne vil se og afprøve hjælpemidler, og at de 

ønsker viden om, hvad der findes. Besøg bussen, se indhol-

det, og hør om resultaterne fra projektet.

Bussen holder på parkeringspladsen foran Øksnehallen. 

Kontakt: Louise Munk Ibsen, projektkoordinator, 

Aarhus Kommune, loulau@aarhus.dk.


