
Dagny Carlsson, 102 år, och världens äldsta bloggare – sätter fokus på äldrefrågan i
Almedalen
Testa hälsoappar, prova på må bra-teknik och träffa forskare, innovatörer och världens äldsta bloggare, Dagny Carlsson, 102 år.
10-årsjubilerande Hälsans nya verktyg kommer i Almedalen att visa på hur e-hälsa fungerar i praktiken. I samarbete med East
Sweden arrangerar Hälsans nya verktyg ett seminarium och kommer också att bjuda på demo- och diskussionslunch onsdagen
den 2 juli.

– Almedalen är en viktig mötesplats och inte minst under detta supervalår. Därför är det viktigt för oss att vara där och sätta fokus på
äldrefrågan, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.

Redan tisdagen den 1 juli kommer Hälsans nya verktyg att finnas på plats då Swedish ICT håller ett seminarium under rubriken ”Kan digitala
hemtjänster öka både livskvalitet och kostnadseffektivitet i äldreomsorgen?”. Medverkar gör bland andra Ellen Heldahl Hausel,
socialdepartementet, Per-Olof Sjöberg, affärs-och innovationsområdeschef e-hälsa på Swedish ICT samt Ingrid von Sydow, verksamhetschef
Hagdahlska huset Seniorcenter i Linköping.

Världens äldsta bloggare i Almedalen
Under onsdagen arrangerar Hälsans nya verktyg tillsammans med East Sweden ett frukostseminarium under rubriken ”Feelgood-teknik: kan
en app få oss att må bättre? Samhällsnytta och tillväxt med hjälp av teknik”. Medverkar gör då bland andra Ellen Heldahl Hausel, Marie Morell
(M), landstingsfullmäktiges ordförande och världens äldsta bloggare, Dagny Carlsson som fyllt 102 år.

– Dagny Carlsson är en fantastisk kvinna som på äldre dagar tagit till sig den moderna tekniken och har en uppskattad blogg. Vi är oerhört
glada över att hon vill komma och berätta om sina erfarenheter och den glädje som den nya tekniken gett henne, säger Mona Jonsson.

På den efterföljande lunchen, som Hälsans nya verktyg arrangerar, finns Dagny Carlsson återigen på plats och kan svara på frågor. Dessutom
finns det möjligheter att testa hur e-hälsa egentligen fungerar i praktiken. Man kan testa hälsoappar, må bra-teknik och även möta forskare,
innovatörer och eldsjälar som kan berätta om hur tillgänglig teknik kan öka både livskvalitet och spara resurser.

Hälsans nya verktygs hållpunkter i Almedalen 2014:
Tisdagen den 1 juli:
Tid: 8.30 - 9.30: ”Kan digitala hemtjänster öka både livskvalitet och kostnadseffektivitet i äldreomsorgen?” Seminariet arrangeras
av Swedish ICT.
Plats: Trädgården på Kinbergs Plats 3.

Onsdagen den 2 juli:
Tid: 7.30-8.30: ”Feelgood-teknik: kan en app få oss att må bättre? Samhällsnytta och tillväxt med hjälp av teknik”. Seminariet
arrangeras av Hälsans nya verktyg i samarbete med East Sweden.
Plats: East Sweden Garden, Clarion Hotel.

Tid: 12.00-13.30: E-hälsa i praktiken, demo- och diskussionslunch under temat ” E-hälsa, hälsoteknik, vård & omsorg, välfärdsutmaningen”.
Plats: Hälsotorget, Donners Plats 6.

Begränsat antal luncher, först till kvarn gäller. Anmäl dig till Dag Forsen, projektledare på Hälsans nya verktyg,
dag.forsen@halsansnyaverktyg.se

Media är varmt välkomna till samtliga aktiviteter!

För mer information vänligen kontakta:
Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg
070-891 92 91
mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

Sandra Olt, kommunikatör, Hälsans nya verktyg
072-151 15 55
sandra.olt@halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttar utvecklingen av nya tekniska lösningar inom vård, omsorg och
äldreliv. Bakom Hälsans nya verktyg står ca 40 företag, länets kommuner med Linköping och Norrköping som lokomotiv, landstinget, regionförbundet
Östsam, Linköpings universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer och föreningar.


