Samarbejde på tværs af sektorer og faglighed
Messe for elever
Den 22. november 2018, kl 10.00 – 16.00
Videnscenter for Velfærdsteknologi/Østdanmark afholder igen halvårs konference og temamesse
denne gang under overskriften ”Samarbejde på tværs af sektorer og faglighed”.
Med udgangspunkt i at bevare borgerens selvhjulpenhed, have fokus på arbejdsmiljøet for den
professionelle velfærdsmedarbejder og øge borgerens livskvalitet, sættes der fokus på det nødvendige
samarbejde på tværs af faggrupperne.
Ved messen vil der være virksomheder og organisationer, der vil udfordre din faglighed og understøtte
udviklingen i anvendelse af velfærdsteknologi i samarbejde med borgerne. Der er mulighed for at
komme i dialog med andre aktører og få en god fornemmelse for borgerens hverdag, og hvor vigtigt
det er, at samarbejde og kommunikation med andre faggrupper fungerer. Der er rig mulighed for at
stille spørgsmål og forslag til producenterne.

Messe for SOSU og PAU elever
Du har mulighed for at opleve og afprøve ny teknologi inden for dit fagområde. Du vil opnå viden om, hvilke
hjælpemidler du kommer til at arbejde med i dine praktikker og i dit skoleforløb ‐ og allerede nu få mulighed for
at træne dine færdigheder.
Deltag i konkurrencen på dagen ‐ svar rigtigt på vores kahoot og vær med i lodtrækningen om en fin præmie.

Tilmelding for SOSU og PAU elever
Af praktiske årsager har vi inddelt dagen i tidsrum, og tilmelding er nødvendig for at alle får mest muligt ud af
dagen: Kl. 10.00 – 13.00, Kl. 11.00 – 14.00, Kl. 12.00 – 15.00, Kl. 13.00 – 16.00
Tilmelding med oplysninger om ansvarlig underviser, skole, e‐mail, antal elever og tidsrum sendes til:
videnscenter@sopu.dk

Konferencen/messen afholdes

Parkering

SOPU
Skelbækgade 1
1717 København V

Det er svært at parkere i området. SOPU ligger
5 minutters gang fra Dybbølsbro Station,
15 minutters gang fra Hovedbanegården og
med busser lige i nærheden

Messedeltagere
ArkiSafe

Arkisafe forhandler en række unikke selvmordsforebyggende produkter der alle har til
formål at skabe øget trivsel, tryghed og normalisering for brugere og medarbejdere i bl.a.
psykiatrien, arresthuse, bosteder og asylcentre.

Brehms Spilerdug ApS

Brehms Spilerdug bygger på dyb faglig interesse og viden omkring forflytningsteknik.
Produkter der gør det daglige forflytningsarbejde nemmere samt nye måder at formidle
viden i undervisning og på digitale platforme.

CarewareKompagniet

Carewarekompagniet er specialister i hjælpemidler til mennesker med nedsat funktion i
overekstremiteterne. Vi forhandler state‐of‐the‐art teknologier inden for armstøtter,
spiseteknologi, robotarme og demensteknologier til social‐ og sundhedssektoren i hele
Danmark

Gloria Mundi Care

Gloria Mundi Care ApS leverer hjælpemidler, der er lavet med udgangspunkt i
principperne om et flot og gennemtænkt design, og hvor funktionalitet og kvalitet er i
højsædet. Vi har særligt fokus på velfærdsteknologi og mobilitetshjælpemidler ‐ ting, der
kan gøre det nemmere for brugeren at holde sig aktiv i hverdagen

Instituttet for Blinde og
Svagsynede, IBOS

Specialrådgivning om syn for borgere, fagfolk og pårørende. IBOS er nationalt
kompetence‐ og rehabiliteringscenter for blinde og svagsynede. IBOS tilbyder rådgivning,
udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, bo‐træning og bo‐ophold,
beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med
synsnedsættelse eller blindhed.

InvaCare

Invacare har siden 1885 hjulpet mennesker med handicap, med at leve livet. Invacare står
for Innovation, Value and healthCare ‐ og ikke uden grund, for hos Invacare arbejder vi
med konstant fokus på ny‐ og videreudvikling samt innovative løsninger til glæde for
både brugere og fagligt personale.

Khora Virtual Reality

Khora is a virtual reality (VR) and augmented reality (AR) production house, the world’s
first VR store, and a hub for innovators. Combining a storefront, educational platform,
and lab space, Khora aims to integrate people of all ages and walks of life who share a
common interest in this emerging technology

KR Hospitalsudstyr

Hos KR har vi, i over 47 år og som en af de få tilbageværende danske sengeproducenter,
udviklet og produceret en bred vifte kvalitetssenge og anden velfærdsteknologi til både
hospitaler, psykiatri, handicapinstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og private hjem

LiftUp

Liftup en innovativ virksomhed, hvor grundstenen er udvikling af produkter indenfor
velfærdsteknologi: Tilgængelighed (access) og sundhed (care)
Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt, hvad vi laver. Her udvikler vi værdige
hjælpemidler, ikke maskiner

Min Livshistorie

MultiCare og Procomfort

Min Livshistorie er et kommunikationsredskab, der hjælper med at bevare de unikke
historier for eftertiden. Det er et lukket digitalt system til computer, tablets og
smartphones. Du ejer selv alle dine minder, og du kan dele din livshistorie med dem, du
holder af, ligesom du selv definerer, hvem der må se hvad.

MultiCare har indrettet sanserum, siden tanken om snoezelen (snuse og døse) blev
indført fra Holland i 1989. MultiCare er en del af ProComfort, som har specialiseret sig i at
lave specialtilpasning af hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelse.

Oliz

Hos Oliz udvikler vi produkter til børn med særlige behov, men også produkter som er
med til at skabe dialog mellem børn og voksne. Vores mission er, at børnene skal kunne
finde tryghed i deres hverdag. Vi udvikler vores produkter med erfarne
fysioterapeuter/ergoterapeuter og andre fagligt stærke personer indenfor området med
børn med særlige behov.

Protac

Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende hjælpemidler, som giver ro og
tryghed til mennesker med psykisk og motorisk uro. Protac er Danmarks eneste
producent af sansestimulerende hjælpemidler, baseret på plastikkugle

S.T.O.P Sikkerhed ‐
tryghed‐Omsorg‐
Pædagogik

SUMA CARE

Trone Danmark

VELA

S.T.O.P. har siden 2005 arbejdet med konflikt‐ og voldsforebyggende tiltag på bosteder
og institutioner landet over. Vores mission er at give personale såvel som beboere en
tryggere hverdag. Det gør vi ved at udbyde alt fra rådgivning, uddannelse og kurser til
vikarer og skærmning med tryghedsskabende personale.

Wear&Care er en sensorteknologi til bleer, der adviserer personalet føre end bleen er
fuld således at bundskift af seng og borger kan undgås. Teknologien er en 24/7 løsning,
der passer til alle typer og mærker af bleer

Trone Gyngestol er ideel til plejehjem, sanse rum, psykiatrien, terapi rum, hospitaler eller
dagligstuen. Den linieære gyngebevægelse er god for blodomløbet, koncentrationen og
virker beroligende på brugeren af stolen, udover dette er den vuggende bevægelser med
til at stimulere brugerens balance.

Arbejdsstole med fokus på ergonomi og sikkerhed. Arbejdsstole, kontorstole,
ståstøttestole, børnestole, el‐kørestole udviklet med ergonomi og kvalitet i fokus.

Vendlet ApS
Hos Vendlet er vi fokuseret på den sengeliggende og alle processer og opgaver, der er
relateret til plejen af den sengeliggende. Æstetik, design og sikkerhed er afgørende i alt,
hvad vi laver. Her udvikler vi værdige hjælpemidler, ikke maskiner

