Det var da smart!
Opdag hvordan velfærdsteknologi kan understøtte et godt og selvstændigt liv

Udstillingslejligheden
Vi har indrettet en lejlighed i Alliancehaven med spændende teknologi og andre
hjælpemidler, som kan være med til at gøre hverdagen lettere.
Vi står klar til at rådgive og vejlede dig i hjemlige omgivelser, uden at have salg
for øje. Her handler det om at opdage de muligheder, der er for at få et godt og
selvstændigt liv med øget livskvalitet - på trods af din funktionsnedsættelse.
Lejligheden henvender sig hovedsageligt til borgere med kroniske sygdomme
eller handicap samt ældre. Men pårørende, medarbejdere og andre interesserede er også velkommen til at komme og blive inspireret.
Med venlig hilsen

Hvad er velfærdsteknologi?
Velfærdsteknologi er en fællesbetegnelse for teknologi inden for blandt
andet pleje, omsorg, sygdomsbehandling og forebyggelse.
Det kan f.eks. være vasketoiletter,
spiseteknologi, telemedicin, sporingssystemer til demente, interaktiv
genoptræning, loftlifte og meget
mere.
Velfærdsteknologi bruges til at skabe
en større livskvalitet for dig som borger. F.eks. ved at skabe større tryghed,
sikkerhed, sociale netværk, fremme
din daglige virke eller grundlæggende
mobilitet. Derudover skal teknologien
være med til at give et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune ønsker vi at at
give vores ydelser et kvalitetsløft, som
samtidig kan spare på medarbejdernes slid og tid. Det kan vi med
velfærdsteknologi!
Det gode liv for borgeren
Vi kan bruge velfærdsteknologi til at
understøtte dine behov og ønsker.
Målet er, at du opnår større frihed til at
leve det liv du ønsker, ved at være helt
eller delvist uafhængig af andres
hjælp.
Det gode arbejdsliv
Vi kan bruge velfærdsteknologi til at
mindske fysisk belastende arbejdssituationer, styrke medarbejdernes
faglighed og lette deres tilgang til information.

Læs mere på vtlejlighed.slagelse.dk

Velfærdsteknologisk Team
Center for Sundhed og Omsorg

Åbningstider:
Tirsdage kl. 9:30-11:30
Øvrige dage fremvisning
efter aftale
Lørdag og søndag lukket
Adresse:
Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
mobil 3056 6301
vt-lejlighed@slagelse.dk

