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  Protokoll 2018-11-22 

Pensionärsrådet i Centrum                                    

Plats  Studiebesök på Chalmers Teknikparken, AllAgeHub 
Datum  2018-11-22 kl. 09.00–11.00 
 
Närvarande: 

Ledamöter  Viveka Gedda PRO och Ordförande 
Anita Nilsson SPF 

  Anita Danielsson PRO 
Anita Lindberg PRO 
Ulla Olsson  SPF 
Stig Brülde  SPRF 
Britt Palmqvist RPG 

  Britt Olsson  Nämndledamot (M) 
  Jan-Åke Ryberg Nämndledamot (S) 
 
Ersättare  Anna Hallmén Ekskog SKPF 
  
Övriga deltagare Joachim Brink Kommunikatör 
   
Sekreterare Marie-Louise Udéhn Administratör 

Ej närvarande Gunnel Brülde SPRF 
  Berit Englund PRO 
  Birgitta Bernhardsson SKPF 
 
 
Vi hälsas välkomna av Ulrica Björner på AllAgeHub. Hon berättar bakgrunden till denna interaktiva 
miljön som startades i Lillhagsparken.  
 
Den interaktiva miljöns syfte är att inspirera och kunskapshöja kring välfärdsteknik som inte är 
förskrivningsbara hjälpmedel idag. Miljön vänder sig till kommunanställda där den här typen av 
teknik redan används eller är på väg att införas. 
 
Smarta tekniska lösningar finns redan i äldreomsorgen och i framtiden kommer hälsoinnovationer 
att spela en ännu viktigare roll. AllAgeHub interaktiva miljö inspirerar och ger kunskap om 
välfärdsteknik som inte finns som förskrivningsbart hjälpmedel idag. I AllAgeHub interaktiva miljö 
finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och 
tillgängliga boendemiljöer. 
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Exempel på typer av tjänster och produkter som finns i miljön är: 

• Digital tillsyn, exempelvis kameratillsyn eller sensorer 
• Hälsorobotar 
• Mobila larm/GPS-larm, positioneringslarm 
• Trygghetslarm 
• Digital rehabilitering, exempelvis träning på distans 
• Appar 
• Golv som förhindrar fallolyckor 
• Smarta spisvakter/portabla sprinkler 
• Belysningsstyrning 

 
Vi såg några korta filmer, bland annat hur en duschstol kan hämta en person i rullstol och en film 
där en kvinna hade GPS-larm för att man lättare ska kunna hitta henne om så skulle uppstå. 
 
Vi fick en genomgång av olika larmklockor, både med och utan GPS. 
 
Vi fick en demonstration hur en säng kunde hjälpa en person att sitta på sängkanten och ha 
fötterna på golvet trots att personen inte var så rörlig. 
 
Vi fick en demonstration om hur man från sängliggande i en säng kan komma upp och sitta på 
sängkanten.  
 
Vi fick även veta att man som grupp kan bli testpilot och testa olika hjälpmedel. Detta kommer 
diskuteras på Pensionärsrådets möte 181206.  
 
För mer information besök hemsidan www.allagehub.se  
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………………………………..............   ……………………………………………….. 
Viveka Gedda                                      Marie-Louise Udéhn 
Ordförande                                           Sekreterare 

 

  
 

http://www.allagehub.se/

