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Hur vill de äldre bo i framtiden och vilka är deras preferenser? Senaste forskningen
Smart lokal- och boendeplanering baserat på metoder för kapacitetskartläggning
Att lyckas i uppförandet av vård- och omsorgsboenden – processen och arbetssätten
Behovsstyrd arkitektur, tekniksmart och miljövänligt – design av boende för äldre 2.0
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Nära vård, tekniksmarta bostäder och välfärdsteknik i boenden– senaste utvecklingen
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ONSDAG 20 NOVEMBER
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till
moderatorn
Susanna Bjälevik
Koordinator inom forskning och innovation
Stockholms stad
Susanna är koordinator på Verklighetslabbet, en arena för
innovation för utveckling av äldreomsorgen inom Stockholms
stad, Ensked Årsta Vantör stadsdel. Hon driver ett flertal projekt
med utgångspunkt från reell verksamhet på Stureby vård- och
omsorgsboende.
09:10-10:10 PRAKTIKFALL

Strategisk bostadsplanering för att möta framtida
behov av goda boenden för äldre
• Goda boenden för äldre – så möter vi ökade behov av kvalitativa
boenden för äldre
• Hur kan vi nå ett varierat utbud av boenden för äldre för att
matcha med individers behov och preferenser?
• Lagstiftningens krav på arbetsmiljö samt säkerhet – vad innebär
det?
• Hur blir de boenden vi bygger nu flexibla och hållbara?
• Hur integrerar vi boenden för äldre på ett naturligt sätt i staden?
• Typlösningar och koncepthus – så kan du spara både
tid och pengar genom effektivisering av planerings- och
byggnationsprocessen
Helena Renström
Planeringsledare
Göteborgs stad
För att möta behoven av goda boenden för äldre i Göteborgs stad
har man tagit fram ett nytt ramprogram för särskilda boenden för
äldre. Ramprogrammet är ett inriktningsdokument som syftar till
att vägleda vid planeringen av särskilda boenden för äldre samt ge
en bredare förståelse för den verksamhet som bedrivs. Helena är
planeringsledare på lokalsekretariatet i Göteborgs stad och berättar
om ett gediget arbete med planering av framtidens boende för äldre
i staden.
10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:40-11:30 PRAKTIKFALL

Så gör du en kapacitets- och lokalplaneringplan för
att räkna på behov av boendeplatser och planera bra
flexibla boenden för framtiden
• Så har vi fått frågan om kvalitativa boenden för äldre högt på
kommunledningens agenda
• Hur vi har identifierat behov, krav och efterfrågan för framtidens
boende för äldre
• Kapacitetsutredning av befintliga äldreboenden för att säkra att vi
använder lokalerna effektivt
• Så fungerar kapacitetsmodellen och de faktorer som vi tittat på
kopplat till fastigheterna

• Kriterier för fortsatt ägande eller om vi ska ersätta fastigheterna
med nya
• Samverkan i lokalplaneringsarbetet mellan tekniska kontoret och
socialtjänsten – en nyckel till framgång
Mia Chaib
Enhetschef stab och ledning socialtjänsten
Jönköpings kommun
Emma Björk
Konsult
NIRAS
Hur arbeta smart med kapacitetsplanering för att nå en ökad
lokaleffektivitet och bättre beslut kring framtida lokalinvesteringar?
Detta har Jönköpings kommun och NIRAS arbetat med i ett lokaloch kapacitetsutredningsprojekt kopplat till särskilda boenden för
äldre. Mia är enhetschef för stab och ledning inom socialtjänsten
i Jönköpings kommun och Emma är konsult på NIRAS. Under
anförandet berättar de om arbetet med att skapa effektiva lokaler
och nå en hållbar fastighetsutveckling inom äldreomsorgens lokaler.
11:30-12:30 LUNCH
12:30-13:20 EXPERTANFÖRANDE

Senaste forskningen – hur bygger man goda och
hållbara bostäder för seniorer?
• Seniorbostäder har byggts, byggs och kommer att byggas
– vad kan vi lära av de erfarenheter som redan är gjorda?
• Hur har nya seniorbostäder utvecklats från idé till färdig
byggnad?
• Vilka flyttar till de nya seniorlägenheterna och hur upplever de
sina bostäder?
• Hur kan dialoger i bostadsplaneringen bidra till att skapa
hållbara boendemiljöer?
• Vad kan kommuner, byggherrar och arkitekter göra för att skapa
hållbara bostäder för seniorer?
Lisbeth Lindahl
Fil dr i psykologi, leg psykolog
FoU i Väst, Göteborgsregionen
Lisbeth arbetar som forskare på Göteborgsregionen och har
genomfört flera utvärderingar och studier om bostäder för
äldre. Tillsammans med forskare på Chalmers Arkitektur och
Samhällsbyggnadsteknik har hon följt utvecklingen av fyra exempel
på nybyggda 65plus-bostäder i Västsverige. Hon kommer att
reflektera kring hur dessa boendemiljöer utvecklades över tid från
idé till färdigt resultat. Hur kan boendemiljön bidra till att minska de
negativa konsekvenserna av en åldrande befolkning? Vilka har råd
att flytta till nybyggda lägenheter? Vad kan kommuner, byggherrar,
arkitekter och seniorer göra för att bidra till ett hållbart samhälle?
Är det möjligt att bygga till rimlig hyra? Vad uppfattar hyresgästerna
som rimlig hyra och vad är de villiga att betala?
13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Planering och byggnation av framtidens tekniksmarta
och miljömässigt hållbara vård- och omsorgsboenden
• Att våga tänka nytt – Tre Stiftelser kommer att bygga 24 nya
lägenheter som utmanar den traditionella synen på äldreboende
• Hur skiljer sig våra nya boenden mot de vi har idag? Utformning
av inne- och utemiljö, hygienutrymmen, miljövängligt byggande
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• Hur kommer välfärdsteknik in i planeringen av nya och befintliga
boenden?
• Människa och teknik – så får vi tekniken att användas i praktiken
• Transaktion, information och strategisk data – så använder vi
informationen som skapas i våra organisationer för att säkerställa
en hög kvalitet i verksamheten
Johan Rindeborg
Administrativ chef
Tre Stiftelser
Tre Stiftelser är en kommunal stiftelse med 382 platser inom
särskilt boende. Under anförandet berättar Johan om Tre
Stiftelsers innovativa boende för äldre utifrån boenden som
redan är byggda eller som ska byggas. Du får ta del av exempel
på badrumslösningar, smart energibruk och solenergilösningar
samt hur man genom dialog med marknaden fått fram innovativa
lösningar i vård- och omsorgboende. Föreläsningen tar också upp
välfärdsteknik i framtidens boende för äldre. Tre Stiftelser har jobbat
med en uttalad ambition rörande välfärdsteknik i många år. De var
bland annat först med att signera medicin digitalt och har på sju år
passerat 5 miljoner signeringar.
14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:45-15:35 PRAKTIKFALL

Nära vård och digitala vårdstjänster i hemmet – så
bygger du seniorbostäder och en hemvårdsorganisation
för ökad trygghet och självständighet för äldre
• Hur vi har planerat och byggt nya äldrebostäder så att äldre med
vård- och omsorgsbehov tryggt och säkert ska kunna bo kvar
hemma
• Så har vi utformat bostäderna så att de ska klara framtidens
digitala vårdtjänster och en sjukvård som är förflyttad till hemmet
• Hur vi inför nya arbetssätt inom hemsjukvården för att stå
rustade för en nätverksbaserad och nära vård- och omsorg av
äldre
Jennie Vidal
Chef hemvårdsförvaltningen
Halmstads kommun
Framtidens vård och omsorg av äldre behöver organiserad
utifrån patienternas behov för att du ska kunna möta utmaningar
såsom den demografiska utvecklingen, kvalitet inom vård- och
omsorg samt ha kontroll på kostnaderna. Hur den äldres bostad
utformas blir därför allt viktigare för att möjliggöra vård i hemmet,
en nätverksbaserad organisation av vård och omsorg samt digitala
vårdtjänster. Under anförandet berättar Jennie om utvecklingen av
nya äldrebostäder i Halmstads kommun där man har tagit höjd för
framtidens teknik och digitala tjänster med siktet på en god och
nära vård i äldres hem.
15:40-16:40 PRAKTIKFALL

Att planera och utforma ett stimulerande och tryggt
boende med de äldres krav och behov i fokus
– resultatet av starkt samarbete i en demokratisk process
•
•
•
•

Ett ”lyckat projekt” – hur når man det?
Verksamhetens delaktighet för att skapa rum att fylla med liv
Beställarens roll att skapa förutsättningar för helheten
Arkitektur som resulterar i hemmaliknande miljöer som är
funktionella och som inspirerar

• Att skapa en stad i staden där de äldre kan komma ut och göra
sina ärenden på liknande sätt som tidigare
• Miljöer som är öppna och attraktiva för anhöriga och besökare
samt att göra platsen levande
Camilla Forslund
Teknisk chef / Projektansvarig nya Tallmon
Älvkarleby kommun
Elisabeth A Holmqvist
Enhetschef Tallmon / Projektledare nya Tallmon
Älvkarleby kommun
Stella Lindstam
Arkitekt, specialist vård- och omsorgsboenden
Tovatt Architects & Planners
Med en vision om ett liv med hög livskvalitet ville Älvkarleby
kommun skapa ett vård- och omsorgsboende som både möter
samhället och individen. Resan tog fart för fem år sedan och under
resans gång har man arbetat med olika utmaningar och möjligheter
för att verkligheten ska överträffa visionen. Nu under hösten flyttar
de boende in och under föreläsningen summeras resan med
utmaningar och möjligheter utifrån de olika aktörernas perspektiv.
Huset fylls med både vardag och fest, med boende och arbetande
och blir samtidigt ett hus för hela bygden.
16:40-17:00 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen
17:00-17:45 VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMT MINGEL

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med
kollegor från hela landet!
TORSDAG 21 NOVEMBER
08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Bo kvar, flytta eller bygga om – hur kan vi förstå
behoven och vilka är möjligheterna till ett gott boende
och hälsa på äldre dagar?
• Vilken betydelse har bostaden för hälsa och välbefinnande när vi
åldras?
• Hur vill vi bo när vi åldras och vilka möjligheter finns?
• Vilka attityder har vi till åldrande, boende och teknik?
• Hur kan du ta reda på vilka behov och önskemål seniorer har
kring sina boendemiljöer och kring trygghetsskapande teknik?
Susanne Iwarsson
Professor och legitimerad arbetsterapeut
Lunds universitet
Susanne Iwarsson är professor vid Lunds universitet och koordinator
för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och
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SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa). Utifrån
erfarenheter och praktiknära forskning kring åldrande och boende
föreläser Susanne om seniorers hälsa, livsstil, önskemål och behov.
Kunskap som är central i den kommunala planeringen av bostäder
för den åldrande befolkningen.
Susanne fick 4,4 i snittbetyg på vår tidigare konferens
10:10 -10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:40-11:30 EXPERTANFÖRANDE

13:25-14:15 EXPERTANFÖRANDE

Hur kan kommuner möta ett ökat behov av boende
för äldre i en situation med begränsade ekonomiska
resurser?
• Hur kan du som kommun möta ett växande lokalbehov inom
äldreområdet när de ekonomiska resurserna är knappa?
• Vilka olika samverkansformer för finansiering mellan kommuner
och privata fastighetsbolag finns?
• Vilka resultat har uppnåtts? Exempel på lyckad samverkan och
byggnationen av vård- och omsorgsboende samt kombinerat
vård- och omsorgsboende och förskola
Petra Sandberg
Affärsutvecklare
Vectura Fastigheter
Vectura Fastigheter utvecklar, förvaltar och äger samhällsfastigheter
och där man bygger för framtiden genom ett långsiktigt
engagemang. Företaget har en tydlig strategi kring att bidra till
samhället i stort där man har möjlighet att påverka och göra skillnad
genom eget arbete, samarbete med kommuner och organisationer
samt genom att stödja forskning och utveckling. Petra Sandberg
är affärsutvecklare på Vectura Fastigheter. Under anförandet delar
Petra med sig av lyckad samverkan och byggnation av vård- och
omsorgsboende för äldre samt arbetet med uppförandet av ett
kombinerat vård- och omsorgsboende och förskola.
11:30-12:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:30-13:20 PRAKTIKFAL

Att nå ett lyckat uppförande av trygghetsboende där boendet görs attraktivt genom
fokus på det sociala och ett rikt innehåll

Trygghetsboendet i Kolla Parkstad i Kungsbacka byggdes med visionen
om att bryta ensamhet och sätta social samvaro i fokus – något som
verkligen lyckades. Nu nomineras byggprojektet till ”Årets Bygge
2019”. Utmärkelsen ”Årets Bygge” är samhällsbyggnadssektorns mest
prestigefyllda pris som lyfter exempel på det bästa sektorn presterar
i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Under anförandet berättar
Christer och Pia om resan bakom att effektivt uppföra ett attraktiktivt
trygghetsboende av hög kvalitet.

Nominerad
ge
till Årets Byg
2019

En ljusning för äldre – så säkrar du ett gott dagsljus i
ny- och ombyggnadsprojekt
• Gott dagsljus – livsviktigt men svårt att uppnå – lösningar för att
få in dagsljus i den tidiga planeringen av om- och nybyggnation
av boende för äldre
Paul Rogers
Arkitekt och dagsljusexpert
BAU
Dagsljuset är viktigt för vår hälsa. Eftersom vi tillbringar
oproportionerligt mycket tid inomhus uppmärksammar nu
Folkhälsomyndigheten att utformningen av arkitektur och
planlösningar kan vara avgörande för våra förutsättningar
att exponeras för dagsljus under ett dygn. Men att värna om
dagsljustillgången i våra allt tätare städer, där skärpta energikrav
dessutom fordrar minskade fönsterytor, är lättare sagt än gjort. När
det gäller planering av boende för äldre kompliceras situationen
ytterligare av att vi, när vi åldras, behöver mer ljus för att se bra
medan ögonen blir känsligare för bländning. Under anförandet ger
Paul en introduktion till de komplexa aspekterna av vad som är rätt
dagsljusnivå för äldre i vårt nordiska klimat och varför dagsljus är
särskilt viktigt i boende för äldre. Du får också ökade kunskaper om
hur du får in dagsljus i planeringen för att skapa den bästa livsmiljön
för äldre. Paul Rogers är arkitekt och dagsljusspecialist och leder
ett team av fem miljöingenjörer på BAU som nästintill uteslutande
arbetar med dagsljusfrågor. Paul är Sweden Green Building Councils
och Svanens utsedda expert på dagsljus och han har också deltagit
i SIS arbete med den gällande europeiska dagsljusstandarden CEN
17037:2018. Han är huvudförfattare i två forskningsprojekt hos SBUF
avseende dagsljus i befintliga byggnader.
14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

Christer Kilersjö
VD
Eksta Bostads AB
Pia Erheden
Trygghetsvärd Kolla Parkstad
Eksta Bostads AB
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• Trygghetsboendet Kolla Parkstad – ett attraktivt boende med ett
brett och aktivt innehåll och där skattekollektivet inte är med och
finansierar
• Hur vi lyckats formulera en tydlig idé för vårt trygghetsboende
och hålla idén levande hos alla aktörer i planerings- och
byggnationsprocessen
• Så förverkligade vi vår vision om ett boende där det ska vara
lätt att vara aktiv och där seniorerna är delaktiga i skapandet av
aktiviteter och innehåll
• Hur vi har jobbat i partnering och mot gemensamma mål om
kvalitativa och trivsamma bostäder och en byggnad med höga
miljökrav
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14:45-15:35 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens boende för äldre, digitalisering och
välfärdsteknik
• Uppföljning av välfärdsteknik på vård- och omsorgsboenden,
vad säger forskningen om vad som fungerar bra och vad som
fungerar mindre bra?
• Vilken är framtidens teknik för äldre?
• Hur får vi till ekvationen med att nyttja de teknikmöjligheter som
finns och matcha det med äldreomsorgen och dess boenden?
• Robotar, artificiell intelligens, VR, digitala tjänster och
trygghetsskapande teknik för äldre – vi tittar i kristallkulan och
ser vilka de största trenderna är
Bengt Simonsson
Forsknings- och marknadschef
Teknikmarknad
Välfärdsteknologi och digitalisering i äldreomsorgen dominerar
i debatten om hur vi ska utforma framtidens äldreomsorg och
boendemiljöer för äldre. Robotar, artificiell intelligens, VR, digitala
tjänster och trygghetsskapande teknik. Men hur kommer framtidens
välfärdsteknik egentligen att se ut? Hur tar vi vara på innovation
och teknik som finns idag för att skapa en bättre äldreomsorg och
boendemiljöer för äldre? Lyssna till en inspirerande föreläsning
med, processledare F&U, Bengt Simonsson från Teknikmarknad.
Teknikmarknad är en avknoppning från KTH och är tekniksamordnare
i Användarföreningen, som är en nationell utvecklingsarena för ny
teknik inom äldreomsorgen.

Goda skäl att delta på konferensen
•

Sveriges viktigaste konferens om boende för äldre –
behov, trender och utveckling – ta med dina kollegor och
få nya insikter

•

Få fördjupade kunskaper om de äldres behov och krav
vad gäller olika typer av bostäder och boenden i framtiden

•

Lär dig mer om hur du kan prognostisera,
kostnadsberäkna och finansiera olika boenden för äldre

•

Ta del av hur du genom rätt planering kring lokalresurser
och äldreomsorg kan spara pengar och bättre möta
kommunens behov

•

Få inspiration från lyckade byggnationer av framtidens
trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för
äldre

•

Det senaste inom behovsanpassad utformning av
boenden för äldre och tekniska lösningar för att öka
tryggheten och förbättra boendemiljön

•

Veta mer om hur du implementerar välfärdsteknologi och
den senaste forskningen inom området

•

Möjlighet till ökade kunskaper kring hur du kopplar din
boendestrategi till forskning om framtidens äldreomsorg
och boende för äldre

•

Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från
hela landet

Bengt fick 4,3 i snittbetyg på vår tidigare konferens
15:35-16:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen
16:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser,
events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och
stärker konkurrenskraften.

Källa: Arkitekterna Krook & Tjäder

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Webb:

www.abilitypartner.se

Mail:

bokning@abilitypartner.se

Tel:

08-694 91 00

Post:

Ability Partner
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON

Boka senast 27 september

NATIONELL KONFERENS

6.990 kr

1.500 kr

rabatt

Boka senast 8 november
7.790 kr

batt

700 kr ra

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Konferens 20-21 november 2019

Förnamn

Efternamn

E-post

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Antal anställda

Betalningsvillkor

Boende

Avbokningsvillkor

Stockholm City
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet
om du anger våra koder vid bokning.

Djurgården
Hotell Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
Stockholm och övriga Sverige
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Konferenskod: OFF1532

© Ability Partner 2019

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

