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Stiftelsen SOR

Målgrupper:
Alle som jobber for personer med utviklings-
hemning eller andre kognitive funksjons-
nedsettelser, ledere, politikere, lærere, 
pårørende, tjenestebrukere og andre med 
interesse for temaet.



M A N D A G  2 7 .  O K T O B E R

08.30 Registrering, te, ka�e og litt og spise

09.30 Åpning 
Henriette Westhrin, styreleder i Stiftelsen SOR

09.40
Smarte hus og smarte løsninger 
Selvstendighet, mestring og trygghet for personer med utviklingshemning 
Steve Barnard, strategisk leder for innovasjon ved HFT, England 

10.30

Teknologi  i dagliglivet – for personer  med utviklingshemning 
Velferdsteknologi for bruk på nettbrett, smarttelefoner og pc 
Terje Grimstad, cand. real., daglig leder i Karde
Knut R. Melhuus, Adaptor

11.00 Pause

11.20
Målrettet miljøarbeid og gevinstrealisering 
Om brukermedvirkning, mestring, rettssikkerhet og spennende arbeidsplasser 
Ronny Bjørnevåg, vernepleier og prosjektleder, Lyngdal kommune

12.10 Lunsj

13.10
Kulturinnslag 
«Fisker klatrer ikke i trær fordi folk med diagnoser slipper å spise grønnsaker» 
Dissimilis: Stian Mørk og Silje Kvalheim

13.25
Et aktivt og selvstendig liv med teknologi  
Apper, roboter, interaktive storskjermer, «digital brain» og «body�tness»  
Kirsten Rud Bentholm, leder for Teknologi i Praksis, Århus

14.15 Pause

14.35

TV-Bra – fra idé til et skapende mediemiljø   
Camilla Kvalheim, prosjektleder i TV BRA
 
På sykkel jorda rundt 
Presentasjon av et spennende prosjekt i Bergen kommune 
Rune Eidset, spesialrådgiver i Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune

15.35 Pause

15.50
Når hodet er fullt av gamle tanker 
Sjur Dagestad, �erde generasjon smed, Professor II i innovasjon ved NTNU og 
partner i Innoco AS.

16.50 Slutt for dagen

19.30 Konferansemiddag
Konsert med Anne Grete Preus



Anne Grete Preus har bakgrunn fra rocke-
bandene Veslefrikk og Can Can og har gitt ut ti 
soloalbum etter at hun debuterte som soloartist 
i 1988. Hun har mottatt �ere priser, blant an-
net �re Spellemannpriser. I norsk sammenheng 
regnes hun som en foregangs�gur blant kvin-
nelige rockeartister, som alt på 70-tallet skrev 
det meste av låtmaterialet og dessuten var en 
habil gitarist.

T I R S D A G  2 8 .  O K T O B E R

09.00
Nyttige apper i miljøarbeid og opplæring 
Applikasjoner til nettbrett og smarttelefoner 
Dag Gladmann Sørheim, spesialpedagog ved Karslrud skole og rådgiver i Spiss

09.50 Det handler om kommunikasjon 
Arild Stapnes Johnsen, daglig leder Norsk Telemedisin AS

10.20 Pause

10.40

Velferdsteknologi på brukernes premisser 
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 
Torunn R. Borgersen, daglig leder ISAAC Norge 
�or Sandmel, konsulent Universitetet i Oslo

11.30 Hva sier lovverket om velferdsteknologi? 
Kjersti Hillestad Ho�, jurist og seniorrådgiver i Helsedirektoratet

12.10 Lunsj

13.10 Kulturelt innslag    
Dissimilis: Piratbandet 

13.25 Husbanken – en viktig medspiller 
Roger Olsen, vernepleier og rådgiver i Husbanken 

Pause

14.00 «Hjernen må også ha sin dose» 
Arne Krokan, prof. dr. polit., Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

15.00 Slutt



Sjur Dagestad er 
�erde generasjon 
smed, Professor II 
i innovasjon ved 
NTNU og partner 
i Innoco AS. Han 
er første vinner 
av Reodorprisen 
(1994). Foruten 
lastebilsjåfør, 
�ellklatrer og en doktorgrad i turbulensmodellering står 
det også innovasjonssjef i Tomra, utviklingssjef i HTS og 
Forsknings- og utviklingsdirektør i Auranor på CV’en. 
Som kunstner har Sjur hatt �ere utstillinger og hans 
siste skulptur står i dag hos manageren til Led Zeppelin 
i Spania. Dagestad er opptatt av fornyelse og at man 
bruker tiden på å �ytte verden videre. De siste årene har 
han vært med på etableringen av ca. 10 nye selskaper.

Steve Barnard er 
Strategic Director 
of Innovation for 
HFT i England, en 
landsdekkende 
organisasjon som 
arbeider for personer 
med kognitive 
funksjonsned-
settelser: http://www.

hft.org.uk/. Barnard er en av de ledende fagfolkene 
på dette feltet i Europa. Hans hovedansvarsområde 
innen HFT er Personalised Technology (PT). Steve 
samarbeider med nasjonale og internasjonale 
samarbeidspartnere, for å videreutvikle teknologi og 
skape bevissthet rundt de mulighetene som ligger i 
assisterende teknologi.  Assisterende teknologi øker 
selvstendigheten og sikkerheten for personer med 
kognitive funksjonsnedsettelser. Steve har vært ledende 
i utviklingen av HFT’s mobile Smart Hus og det nye 
Mi Smart House, utviklet i samarbeid med «Dalles» 
konsortiumet. Disse vil bli presentert på konferansen.

Dag Gladmann Sørheim 
er spesialpedagog og lektor 
ved Karlsrud skole, og 
rådgiver i SPISS. Sørheim 
har en mastergrad i Læring 
i Komplekse Systemer, 
og har lang erfaring med 
mennesker som har ulike 
bistandsbehov. Han arbeider 
spesielt med å tilrettelegge 
læringsmiljøer for barn som har ulike læringsvansker 
eller andre atferdsproblemer. Videre er han interessert i 
presisjonsopplæring, som er et system som fremmer �yt 
og automatisering i grunnleggende ferdigheter, samt 
implementering av virksomme belønningssystemer 
og atferdsavtaler. På konferansen skal han vise hvilke 
faglige muligheter applikasjoner til smarttelefoner og 
nettbrett kan gi oss i vår innsats for mennesker med 
bistandsbehov.

Ronny Bjørnevåg 
er fagutvikler og 
prosjektleder i helse- 
og omsorgstjenesten 
i Lyngdal. Han leder 
blant annet en 
grenseoverskridende 
innovativ anska�else 
av bærekraftige 
omsorgsboliger med 
velferdsteknologi. 
Bjørnevåg er 
utdannet vernepleier 

fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, har 
familieterapiutdanning ved Høgskolen i Bergen og IKT 
og ledelse fra Universitetet i Agder. Han jobber med 
velferdsteknologi overfor �ere brukergrupper, deriblant 
personer med utviklingshemning. I dette arbeidet er 
han blant annet opptatt av målrettet miljøarbeid, økt 
brukermedvirkning, mer mestring, bedre rettssikkerhet, 
spennende arbeidsplasser og e�ektive og bærekraftige 
tjenester.
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Torunn R. Borgersen er 
daglig leder for ISAAC 
Norge. Hun har studerte 
Spesialpedagogikk og ASK 
(alternativ og supplerende 
kommunikasjon) ved 
Høyskolen i Vestfold, og 
Sosialpedagogikk ved 
Høyskolen i Telemark. 
Borgersen har jobbet 
ved Frydenhaug skole og 
ressurssenter, hun har vært tiltakskurator i Øvre Eiker 
kommune og miljøterapeut ved Arbeidsinstituttet i 
Buskerud.

Thor Sandmel 
har hovedfag 
i matematikk 
og doktorgrad i 
matematikk-�loso�. 
Sandmel jobber 
som konsulent 
ved Universitetet i 
Oslo. Han veileder 
studenter gjennom 
epost. Etter at han 

tok i bruk datamaskin med elektronisk tale har han i 
tillegg kunnet holde enkelte forelesninger. På ISAAC-
konferansen i Barcelona 2010 mottok han bruker-prisen 
for sitt innlegg «Philosophy of mathematics – what the 
heck is that?». På SOR-konferansen skal han ved bruk 
av syntetisk talemaskin ha en samtale med Torunn R. 
Borgersen om alternativ og supplerende kommunikasjon.

Camilla Berntzen Kvalheim 
er prosjektleder i TV BRA 
i Bergen. Hun har hatt 
ansvaret for å etablere 
tv-kanalen med personer 
med utviklingshemning 
foran og bak kamera. 
Kvalheim er utdannet 
lærer med fordypning i 
mediepedagogikk.

Roger Olsen jobber som 
rådgiver i Husbanken. Han 
er utdannet vernepleier 
ved Høgskolen i Bergen. 
Der har han også tatt 
etterutdanning innen 
Boligsosialt arbeid og 
Omsorgsteknologi 
for helsepersonell. I 
Husbanken jobber 
han blant annet med 
velferdsteknologi. 
Husbankens visjon for 
boligpolitikken er at alle 
skal bo trygt og godt. Velferdsteknologi i bolig handler 
om å kunne bo hjemme lengst mulig og med best mulig 
bokvalitet. Teknologien skal bidra til en mest mulig 
selvstendig tilværelse i hjemmet. Dette betyr å kunne 
greie mer av de daglige gjøremål selv og kunne få økt 
kontakt med andre, det være seg familie, venner eller 
naboer.

Rune Eidset er spesialrådgiver 
i Etat for alders og sykehjem 
i Bergen kommune. Han har 
bred bakgrunn inne helse og 
sosialfeltet.  Behovet for trening 
og motivasjon er stort for eldre, 
funksjonshemmede og syke. I 
2011 startet et arbeid der en ville 
kombinere sykkeltrening og �lm 
fra kjente områder i Bergen. Med 
enkle midler har dette arbeidet 
gitt forblø�ende resultater for 

svært mange brukere og gitt inspirasjon og glede til 
ansatte.

Arild Stapnes Johnsen 
er daglig leder i Norsk 
Telemedisin as. Stapnes er 
utdannet ingeniør innen 
mikroprosessorteknikk. 
Johnsen har 15 års erfaring 
innen systemutvikling 
og prosjektering 
av administrative 
datasystemer. 
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Terje Grimstad er daglig 
leder i Karde og cand.
real. med hovedfag i 
informatikk. Han har vært 
forsker og forskningssjef 
på Norsk Regnesentral, 
Scienti�c O�cer i 
Europakommisjonen, 
divisjonsdirektør for 
Systemutvikling og 
Elektroniske tjenester 
i ErgoGroup, samt 
administrerende direktør 
for ErgoConcept. Firmaet 
Karde har blant annet 
utmerket seg ved å ha mange prosjekter hvor personer 
med utviklingshemning er målgruppe.

Kirsten Rud Bentholm 
er leder ved Teknologi 
i praksis i et strategisk 
partnerskab med 
Velfærdsteknologisk 
Enhed, Aarhus 
Kommune. Bentholm 
er ergoterapeut og har 
videreutdanning som 
velferdsteknologiagent 

fra Center for Robotteknologi i Odense. Hun har 
20 års erfaring med valg og implementering av 
teknologibaserte hjelpemidler til personer i alle aldre 
med funksjonsnedsettelser. Bentholm har publisert en 
rekke kapitler og artikler om velferdsteknologi.

Arne Krokan er professor ved Institutt for sosiologi og 
statsvitenskap, NTNU. 
Hans store prosjekt er å 
forstå mer av hvordan 
ny teknologi endrer 
samfunnet, spesielt 
organisasjoner, deres 
forretningsmodeller og 
vilkår for verdiskaping. 
Innovasjon, nyskaping, 
nye arbeidsprosesser 
og organisasjonsformer står sentralt i det meste han 
arbeider med. Han har skrevet en rekke bøker, og regnes 
som MOOC (Massive Open Online Courses)-pioneren i 
Norge.

Knut R. Melhuus har 
vært kokk i �lmene som 
er laget i prosjektet 
«Kom og se – så godt!». 
Han arbeider i kantinen 
og bruktbutikken til 
Adaptor i Oslo. Knut 
syns det er morsomt 
og nyttig å bruke IKT 
som PC, nettbrett og 
smarttelefon.

Kjersti Hillestad Ho� 
er jurist og jobber 
som seniorrådgiver 
i Helsedirektoratet. 
Hun jobber blant 
annet med helse- og 
omsorgstjenesteloven 
kapittel 9, som 
omhandler tvangsregler 
overfor psykisk 
utviklingshemmede. 
Hun har vært sentral i 

arbeidet med å revidere rundskrivet til disse reglene. 
De siste årene har hun også jobbet med de juridiske 
sidene ved bruk av velferdsteknologi i kommunale 
helse- og omsorgstjenester, og var med å utarbeide 
Helsedirektoratets fagrapport om velferdsteknologi 
i 2012. Hun har tidligere arbeidet hos Helse- og 
sosialombudet i Oslo.
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Dissimilis: Stian Mørk og Silje Kvalheim

«Fisker klatrer ikke i trær fordi folk med diagnoser slipper 
å spise grønnsaker» er en danseforestilling som søker å 
likestille og sidesette fremfor å båssette mennesker med 
ulike funksjonsnedsettelser, og å bruke våre individuelle 
særegenheter som grobunn for et originalt og spennende 
uttrykk. Stian har vært elev på Dissimilis Kultur og 
Kompetansesenter i 10 år, og det siste året har han sammen 
med instruktør og koreograf Silje laget en danseforestilling 
fra bunn av. Forestillingen har premiere på Brageteateret i 
september 2014 og skal spilles i Den Kulturelle Skolesekken i 
2014/2015. På SOR konferansen får du se et utdrag.

Dissimilis: Piratbandet 

Piratbandet ble satt sammen av en gruppe dyktige 
Dissimilisartister til Piratfestivalen 2013 i Stavern. 
Dissimilis var headliner på festivalen, og festivalsjef Jarle 
Andhøy var så begeistret at han straks booket bandet 
også til neste sommer. Siden den gang har de blant 
annet spilt på Rockefeller som oppvarming for DDR. 
Bandet spiller det meste, og har en forkjærlighet for 
bluegrass. Her får dere gamle sanger i helt ny musikalsk 
drakt!  

Stine Heumrønningen – Bass, Chris Henriksen – Vokal og 
piano, Bjørn Olaf Ødegaard – Trekkspill og Heidi Svaem – 
Trekkspill.
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KONFERANSE I OSLO 27. OKTOBER OG 28. OKTOBER 2014

Mulighetenes verden
Bedre livskvalitet med velferdsteknologi 

Sted: Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo

BRUK HELST ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA PÅ WWW.SORKURS.NO

Du kan om ønskelig i stedet sende påmelding til VIA EGENCIA FARSUND, Havnegaten 29, 4550 Farsund.
Tlf. 38 39 59 99. E-post: astrid.pedersen@viaegencia.com
Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, fagsjef SOR: je@sorpost.no – tlf. 90 75 86 85
Tekniske spørsmål rettes til: Astrid Pedersen, Via Egencia Farsund: astrid.pedersen@viaegencia.com – tlf. 38 39 59 99
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2014. Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen.

For påmeldingsskjema – se baksiden!



ET TERNAVN: FORNAVN: STILLING:

ARBEIDSSTED: TELEFON ARBEIDSSTED: MOBILTELEFON:

POSTADRESSE ARBEID:

E-POSTADRESSE DELTAKER:

P
OSTEN NORG

E

P
. P.  P O R T O  B E TA

LTB
Returadresse: Stiftelsen SOR,

Diakonhjemmet høgskole – Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo

Jeg vil delta   begge dager    kun dag 1    kun dag 2
Konferanseavgift ved påmelding før 10. september 2014 ................................................................................................... kr 2.395,-
ved påmelding etter 10. september  2014 ............................................................................................................................ kr 2.695,-
40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag

 Vi er 4 eller �ere som melder oss på samtidig til konferansen. Kr 300,- i rabatt pr. person når 4 eller �ere fra samme arbeidsplass 
melder seg på samtidig (og deltar). Send epost til astrid.pedersen@viaegencia.com eller ring 38 39 59 99 og opplys om navnene på de 
andre personene.

Obligatorisk dagpakke Oslo Kongressenter Inkludert lunsj, ka�e, kaker, frukt etc – pr. dag ............................................  kr 565,-

 Jeg ønsker å delta på middag 27. oktober  .......................................................................................................................  kr 555,-
3 retters middag, underholdning ved Anne Grete Preus
Separat faktura konferansemiddag sendes til  ........................................................................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 26. til 27. oktober 2014 (dagen før konferansestart) 
Overnatting i enkeltrom m/frokost (26.–27. oktober)  

 �on hotell Spectrum kr 995,-  �on hotell Terminus kr 1.005,-  Clarion hotell Folketeateret kr 1.460,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (26.–27. oktober) (2 personer deler rommet, pris pr. person) 

 �on hotell Spectrum kr 600,-  �on hotell Terminus kr 605,-  Clarion hotell Folketeateret kr 840,-

 Deler rom med ................................................................................................................................................................................

Jeg bestiller overnatting fra 27. oktober til 28. oktober 2014
Overnatting i enkeltrom m/frokost (27. oktober - 28. oktober) 

 �on hotell Spectrum kr 995,-  �on hotell Terminus kr 1.240,-  Clarion hotell Folketeateret kr 1.570,-
Overnatting i delt dobbeltrom m/frokost (27. oktober - 28. oktober) (2 personer deler rommet, pris pr. person)

 �on hotell Spectrum kr 600,-  �on hotell Terminus kr 720,-  Clarion hotell Folketeateret kr 895,-

 Deler rom med ................................................................................................................................................................................

Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15/8 2014 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-. Ved avbestilling frem til  
15/9 2014 refunderes faktura med et fradrag av kr 1.000,-. Ved avbestilling etter 15/9 2014 gis ingen refusjon.
Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra Via Egencia Farsund Reisebyrå AS.
Avbestillingsbeskyttelse: For å sikre at du får det innbetalte beløp refundert, kan du tegne en avbestillingsbeskyttelse som gjelder ved sykdom 
og fremvisning av legeattest. Pris for denne er kr 175,- (Det må tegnes en egen for evt. �ybillett.)

 Ja takk, jeg ønsker avbestillingsbeskyttelse    Ja takk, jeg ønsker at Via Egencia skal kontakte oss for tilbud om �ybilletter

Bestilling av �ybilletter: VIA EGENCIA i Farsund. E-post: astrid.pedersen@viaegencia.com – tlf. 38 39 59 99 

DATO: UNDERSKRIFT:


