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Varmt välkommen till

Phoniros användarträff den 14-15 mars 2018

Låt dig inspireras under två fullspäckade dagar där du i kulisserna njuter av utsikten över
Stockholms inlopp, där stad och skärgård möts. Vi är mycket glada att kunna presentera årets program
där flera av Phoniros kunder delar med sig av sina erfarenheter likväl som att vi själva presenterar
nyheter. Dessutom Mikael Ahlström som är en av Sveriges mest spännande talare inom digitalisering.
Samtidigt vet vi att erfarenhetsutbytet som uppstår både under och mellan presentationerna är
något av det allra viktigaste och vi har därför utökat tiden för detta i år.
ANMÄLAN:
Plats: Elite Marina Tower, Stockholm
Tid: 14-15 mars. Kl. 12 dag 1 och avslut ca. kl. 15 dag 2.
Pris: Enkelrum 4 495- , del i dubbelrum 4 195:I priset ingår konferens, boende, samtliga måltider och fika. Resan till och från Elite Marina Tower
bokar du på egen hand. Vi erbjuder dig möjlighet att besöka Sturebadet Marina Tower som är en
exklusiv spa- och träningsanläggning med pool, jacuzzi, bastu samt turkiskt hamam för endast 95:(ord.pris 395:-)
För frågor vänligen kontakta sarah.ohlsson@phoniro.se eller telefon 010-4567 277
HITTA HIT:
Med sitt unika läge erbjuder hotellet mycket goda kommunikationer och det går precis lika bra att
ta bilen som att åka kollektivt.
Kollektivt: Du kan ta buss 53 ( från T-Centralen eller Slussen) stannar vid hållplats Saltsjöqvarn, där
finns en hiss som tar dig ner till Hotellet. Många Nacka- och Värmdöbussar samt Saltsjöbanan stannar
vid hållplats Henriksdal på Värmdöleden. Följ gångvägen mot Danvikstullsbron och ta sedan trapporna
ned och gå genom parken. Ta vänster på Sjökvarnsbacken.
Bil: Kör Stadsgårdsleden mot Nacka. Vid stora korsningen i Danvikstull, sväng vänster in på Kvarnholmsvägen, första vänster in på Hästholmsvägen och fortsätt rakt fram genom tunneln. Håll vänster
vid kajen och hotellet ligger på vänster sida. Parkeringsbiljett löses i receptionen. Avgift 150 sek/
dygn, 100 sek/dagsbiljett.
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Föreläsare i storsal

Magnus Fröberg, Mikael Ahlström och Anna-Lena Westman
FÖRELÄSNING
ONSDAG 13.30

FÖRELÄSNING
ONSDAG 15.00

PHONIRO CARE- IGÅR, IDAG OCH IMORGON
Utvecklingen av Phoniro Care sker i rask takt och sedan förra användarträffen finns en hel del nyheter i plattformen. Plattformen blir allt
bredare och kraftfullare men för att avancerad teknik ska fungera i
verkligheten så måste också stor omsorg läggas på god användbarhet.
Magnus Fröberg är affärsutvecklingsansvarig på Phoniro och kommer
att berätta om vad som hänt sedan sist kring våra produkter. Han
kommer också att glänta på dörren till vad som är att vänta framöver.

DE SENASTE DIGITALISERINGSTRENDERNA
– HUR KAN DE EFFEKTIVISERA VÅRD OCH OMSORG?
Tekniker och fenomen som t ex big data, internet of things, VR
nya betalningslösningar samt distans- och microarbetande skapar
spännande möjligheter inom området vård och omsorg, men ställer
också stora krav kring integritet och säkerhet för individen. Mikael
Ahlström, VD för digitala byrån Britny och som arbetat över 20 år med
digitaliseringsfrågor, tar upp ett antal spännande case och diskuterar
möjligheter och utmaningar kring hur man på innovativa sätt kan
använda dessa för att bland annat öka kvalité, få en mer jämlik vård
och använda resurserna mer effektivt inom vård och omsorg.

FÖRELÄSNING
TORSDAG 08.30

EN MER KVALITATIV OCH LIKVÄRDIG VERKSAMHET
MED HJÄLP AV IT-STÖD
I ett pågående projekt för att skapa en mer attraktiv hemtjänst i
Göteborg Stad ingår implementering av ett nytt IT-system kallat PluGo.
Systemet införs för att stödja verksamheten i planering, utförande samt
uppföljning av tid och insatser. PluGo ger dessutom medarbetarna
tillgång till ett mobilt arbetssätt som ökar deras flexibilitet i arbetet.
Ett stort projekt som redan har gett positivt resultat och skapar förutsättningar för att ge både brukare och medarbetare en kvalitativ och
likvärdig verksamhet. Hör projektledaren Anna-Lena Westman berätta
mer om detta omfattande och spännande breddinförande av PluGo
inom hemtjänst, boendestöd och personlig assistans.
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Tre seminariepass ingår

Välj av nedanstående seminariepass:
1

Erfarenheter av uppföljning i Phoniro Care vid tid- och insatsuppföljning
Sollentuna kommun har sedan flera år arbetat med tid- och insatsuppföljning.
Marie Söderberg, systemförvaltare i Sollentuna kommun delar med sig av sina erfarenheter
om vilken nytta rapporterna från Phoniro Care har gett för uppföljning av verksamheten.

2

En ledande kommun inom välfärdsteknologi och e-hälsa
Karlskrona kommun har under flera år jobbat aktivt med olika projekt för att digitalisera sin
vård- och omsorgsverksamhet. Ett arbete som gjort dem till en av de ledande kommunerna
i Sverige på att införa välfärdsteknologi och e-hälsa. I år var dessutom Karlskrona
kommun en av fem nominerade till årets Digitaliserings-kommun, ett gott betyg på
deras arbete. Niclas Brissmalm, chef larmteamet, kommer berätta hur de har arbetat med
digitaliseringen får att nå dit de är idag samt hur deras larm- och teknikgrupp arbetar med
införande och förvaltning av de digitala lösningarna.

3

En resa från frustrerade till motiverade medarbetare
För cirka 3,5 år sedan placerade sig Grästorps kommunen väldigt lågt i brukarundersökningar, med en dyr hemtjänst som hade låg kvalitet. Det var startskottet på ett intensivt
utvecklingsarbete som resulterat i att kommunen klättrat och förbättrat sina resultat i
brukarundersökningar, medarbetarundersökningar samt ekonomiskt. Ta del av erfarenheter
rån arbetet och hör hur Maria S Möller, enhetschef inom hemtjänsten, berätta hur de fått
en frustrerad personalgrupp att trivas på jobbet.

4

Phoniro och Tieto - Gemensamma mobila lösningar
Phoniro och Tieto levererar gemensamt mobila integrerade lösningar och under detta
seminariepass kommer vi visa hur våra nya lösningar med Lifecare Planering och Lifecare
Mobil Omsorg fungerar tillsammans med Phoniro Care.

5

Nödsändaren 2.0
I början av förra året annonserade Phoniro att den befintliga nödsändartjänsten skulle
avvecklas och ersättas av en ny. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att utveckla
en helt ny nödsändartjänst med andra egenskaper. Sedan dess har ett antal kunder gått
över till den nya nödsändartjänsten. Vi har också vidareutvecklat lösningen och dessutom
adderat några kringtjänster. På detta seminarium berättar vi om övergången från den gamla
till den nya tjänsten och på vilket sätt lösningarna skiljer sig. Vi kommer också att glänta lite
på dörren till vilka nya funktioner som kommer framöver.

6

E-tillsyn 2.0
Vid förra användarträffen höll vi ett seminarium på den kommande lösningen för e-tillsyn.
Vi är glada och stolta över att vid denna användarträff nu kunna lansera den. Lösningen
är resultatet av ett mycket långt arbete där vi baserat på en grundläggande analys av
kundbehov och användbarhet har nyttjat den senaste tekniken för att få fram en
funktionsrik och säker lösning. Tack vare kopplingen till Phoniro Care så finns det också nya
möjligheter till uppföljning som vi tidigare inte kunnat erbjuda.

7

Phoniro 6000
Sedan lanseringen av larmsystemet Phoniro 6000 så har systemet införts på ett stort antal
boenden i Sverige. Under året har lösningen vidareutvecklats och nya funktioner finns nu
tillgängliga. Vi kommer på detta seminarium att informera om detta men också berätta om
vilka nyheter som kommer att släppas framöver.

Onsdag 14 mars och torsdag 15 mars

Agenda
ONSDAG
12.00-13.00

Registrering och lunch

13.00-13.30
		

Inledning
Pontus Björnsson, VD Phoniro

13.30-14.30
		

Phoniro Care- Igår, idag och imorgon
Magnus Fröberg, Affärsutvecklingschef Phoniro

14.30-15.00

Fika och nätverkande

15.00-16.00 De senaste digitaliseringstrenderna – hur kan de effektivisera vård och omsorg?
		Mikael Ahlström, VD Britny
16.00-16.30 Sammanfattning dag 1
		
19.00		
Middag och nätverkande

TORSDAG
08.30-09.30 En mer kvalitativ och likvärdig verksamhet med hjälp av IT-stöd
		Anna-Lena Westman, Projkektledare Göteborg Stad
09.40-10.40 Parallella seminarier
		
10.50-11.20 Fika och nätverkande
11.20-12.20 Parallella seminarier
		
12.20-13.20 Lunch
13.20-14.20 Parallella seminarier
		
14.30-14.50 Sammanfattning och avslut
14.50		

Fika och nätverkande
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