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AllAgeHub – utveckling och innovation för
Elva GR-kommuner och ytterligare elva aktörer inom akademi, offentlig
sektor, civilsamhälle och näringsliv planerar tillsammans med GR för ett
utvecklings- och innovationscenter – AllAgeHub – med fokus på tillgängliga
boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

V

isionen är att AllAgeHub
ska länka samman yrkesverksamma, beslutsfattare,
medborgare, företag, studenter
och forskare samt pensionärs-,
anhörig- och burkarorganisationer så att de tillsammans kan
prova, utveckla och implementera
produkter, processer, tjänster och
organisationslösningar som har till
syfte att underlätta för personer
med funktionsnedsättning i alla
åldrar att leva självständiga och
trygga liv.
– Intresset för AllAgeHub är
jättestort. Ett sådant center skulle
kunna bidra till att sätta Göteborg

– När man pratar om välfärdsteknologi och innovationer så
kan det låta både komplicerat och
långt ifrån vardagen i funktionshinder- och äldreomsorgen. Men
på kartan när det gäller framtidens
många gånger handlar det om
välfärdsteknologi och tillgängliga
enkla lösningar som kanske redan
boendemiljöer och ha en pofinns, men inte används. För
sitiv inverkan på exportinatt välfärdsteknikens fördustrin i regionen, säger
delar ska kunna utnyttjas
Theresa Larsen, FoU i
krävs implementeringsVäst/GR, som är prostöd. Här kan AllAgeHub
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Theresa.
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Innovationsmiljö

I AllAgeHubs innovationsmiljö möts personer med
olika kompetens för att gemensamt skapa tillgängliga
boendemiljöer och användbar välfärdsteknik.
Idésluss

Idéslussen är navet som identifierar, fångar upp och preciserar
problem, utmaningar, lösningar
och förbättringsområden från
deltagande parter.

AllAgeHub – en vision

Inspirationsmiljö

I AllAgeHubs fysiska och webbaserade
inspirationsmiljö visas produkter och
tjänster som stärker självständighet,
delaktighet och trygghet.

Lärmiljö
Forskningsmiljö

AllAgeHub erbjuder en forskningsmiljö och en plattform för att koordinera projekt i nära samarbete mellan
universitet och högskolor, FoUmiljöer, näringsliv, brukare, anhöriga
och personal.
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I AllAgeHubs lärmiljö
arrangeras fysiska och
webbaserade konferenser,
kurser, workshops och
seminarier, exempelvis
kring nya forskningsrön,
innovationslösningar,
projekterfarenheter och
riktlinjer.

i

på
www.grkom.se/allagehub
Läs mer
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bättre boendemiljöer och välfärdsteknologi
Vilket värde skulle AllAgeHub kunna ha för din verksamhet?
Kerstin Karlsson, verksamhetschef Senior Göteborg, Göteborgs Stad

– Vi blir fler och fler äldre och måste möta de behov som finns. Många vill bo kvar
hemma i den invanda miljön, hur skapar vi bra boendemiljöer så att man kan bo kvar?
Vi ser många vinster med AllAgeHub.Vi får ofta frågor från företag som vill testa produkter på olika målgrupper, genom AllAgeHub skulle de få tillgång till målgrupperna.
Det skulle bli ett utvecklingsarbete i flera kommuner och vi skulle kunna koppla på
forskningsstudier och utvärderingar.

Göran Havert, affärsutvecklare vid Johanneberg Science Park

– Vi skapar förutsättningar för en bred samverkan genom mötesplatser, nätverk och
initiering av projekt. Johanneberg Science Park vill gärna ha den rollen i AllAgeHub,
frågorna är så utmanande och komplexa att de måste lösas genom samverkan mellan
flera olika parter.

Fredrik Nilsson, prefekt på Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska
högskola

– Chalmers har en lång tradition av samverkan.Vi försöker knyta ihop expertis med
samhällsutmaningar.Vi erbjuder samverkan men vi är också beroende av det för att ta
tillvara på kunskap, skapa en bred lärmiljö och vara en neutral arena för utveckling och
kritisk diskussion. Den här frågan är väldigt intressant och om vi ska ligga i framkant så
måste vi samverka kring detta.

Lena Gustafsson, distriktsordförande, SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet

– Vi är en pensionärsorganisation med medlemmar som är användare av, och villiga att
prova, produkter och tjänster. Det är viktigt att underlätta för våra äldre att leva ett självständigt och tryggt liv. Forskning kring boendemiljö är en betydelsefull fråga för oss då
vi blir fler och fler äldre som kommer att ha synpunkter på boendemiljön.

Emil Hall, territory executive, Telia Sonera

– Vi tror att samarbete mellan verksamhet, forskning och industri är helt avgörande för
hur snabbt vi kan avancera inom eHälso-området i Sverige. Industrin inklusive Telia
tar hela tiden fram nya tjänster som skulle kunna innebära stora vinster för verksamhet,
brukare och anhöriga, men det tar ofta tid att få ut dem på marknaden. Detta beror på
att man som kommun vill vara säker på att det fungerar innan man investerar. En
innovations-hub skulle kunna ge inspiration och kvitto på att olika lösningar fungerar
och därmed få kommuner att våga ta steget.
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