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Framtidens boendemiljöer för äldre – hur möter vi behoven av boendemiljöer för en åldrande befolkning?
Välfärdsteknologi som möjliggörare – så inför du ny teknik och skapar konkret nytta
Innovativ och hållbar boendeplanering som leder till en äldrevänlig stad och ett varierat utbud av boenden
Så hanterar du processen från idé till färdig byggnad för att nå ett lyckat lokalprojekt
Trygghetsboenden, seniorboenden, särskilda boenden – vad ska egentligen byggas?
Behovsstyrd arkitektur och design – så skapar du trygga och stimulerande boendemiljöer

SPECIELLT INBJUDEN

MODERATOR

Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer
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ONSDAG 28 NOVEMBER 2018
09:30-10:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
10:00-10:15 INLEDNING

Konferensens moderator Ewa Samuelsson,
äldrerådgivare, inleder konferensen.
Ewa är konsult och rådgivare inom äldrefrågor samt Regeringens
särskilde utredare för ”Bra bostäder för äldre”. Dessförinnan
arbetade hon som äldreborgarråd i Stockholms stad.

Örebro kommun har arbetat nära forskning om samhällsutveckling,
äldres hälsa och välfärdsteknologi samt i dialog med medbogarna,
i utvecklingen av framtidens omsorg och boendemiljöer för äldre.
De har bland annat samarbetat med Örebro universitet och Kairos
future där Kairos Future har tagit fram en rapport kring framtidens
äldreliv. Malin är lokalplanerare på Örebro kommun och Berit
projektkoordinator på Örebro kommun. Under anförandet berättar
de om hur de implementerar delar från rapporten i planering och
utformning av nya vård- och omsorgsboenden. Just nu byggs
Karlslundsgården, ett vård- och omsorgsboende där digitala
möjligheter används för att bidra till ökad trygghet, säkerhet och
självständighet. Karlslundsgården beräknas att vara färdigbyggt i
december 2018.
12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

10:15-11:05 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre
– vilka är behoven?

• Senaste forskningen kring äldres hälsa och behov av stöd och
anpassningar i sin boendemiljö
• Äldre med kognitiva funktionsnedsättningar är en grupp som
ökar – vad krävs av boendemiljö och personal för att ge dem ett
optimalt stöd?
• Vad behöver du ta hänsyn till när du utformar äldres
boendemiljöer för att bättre möta äldres behov?
• Välfärdsteknik, nya arbetssätt i omvårdnaden, anpassade
boendemiljöer – strategierna som leder till hållbara och goda
boendemiljöer för äldre
Agneta Malmgren Fänge
Docent och universitetslektor, medicinska fakulteten
Lunds universitet
Agneta är docent, universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap,
leg. arbetsterapeut och programdirektör för masterprogrammet i
medicinsk vetenskap på medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Agnetas forskning fokuserar på olika inventioner i ordinärt boende och
i särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning
inklusive personer med demenssjukdom. Exempel på pågående
forskningsprojekt är studier kring effekter av att använda välfärdsteknik
i hemmen hos personer med demens samt fallprevention i särskilda
boenden. Under anförandet föreläser Agneta om framtidens
boendemiljöer för äldre utifrån den senaste förskningen kring stöd i
hemmiljön för äldre med vård och omsorgsbehov.
11:05-11:35 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

13:25-14:15 EXPERTANFÖRANDE

Så får du in en ökad effektivitet i lokalprojekten för att
skapa flera och bättre boendemiljöer för äldre

• När behoven är stora och komplexa kan vi inte bygga som vi
alltid har gjort – att tänka nytt för att nå de olika målen
• Så kan kommunen skapa gemensamma riktlinjer och processer
för att om möjligt förutse kommande behov
• Hur kan vi tänka större när vi planerar och hitta balansen mellan
budget, tidsram och behov?
• Hur hanterar du komplexiteten i planerings- och
byggnadsprocessen vid ett bygge?
• Hur kan du se möjligheterna trots tuffa förutsättnigar och baserat
på dialog ta fram lösningar som leder till ett bra slutresultat?
• Hur nå ett bra samarbete mellan beställare och utförare?
• Hur parera när förutsättningar förändras under projektets gång?
• Viktiga nycklar för att lyckas med planering och byggnation av ett
äldreboende
Inger Fredriksson
Chief project manager
Cowi AB
Inger är chief project manager för förvaltningsstöd och tidiga
skeden på Cowi AB. Hon är rådgivare inom fastighetsstrategier
och arbetar bland annat med utredningar såsom förstudier och
lokalplanering samt projektledning och genomförande. Tidigare var
Inger lokalstrateg på kommunstyrelsens förvaltning i Trollhättans
stad. Hon brinner för att stötta kommuner i arbetet med att arbeta
strategiskt och operativt med lokal- och fastighetsfrågor på ett sätt
som leder till kvalitativa och effektiva lokaler för verksamheten.

11:35-12:25 PRAKTIKFALL

Hur Örebro planerar och bygger nya boenden för äldre
baserat på forskning och framtidsfokus
•
•
•
•

Hur kan äldrelivet gestaltas i framtidens Örebro?
Vilka är behoven hos nästa generations äldre?
Hur vill de äldre bo?
Hur vi utifrån forskningsanknutna arbetssätt och i dialog med
medborgarna utvecklar nya vård- och omsorgsboenden
• Nya Karlslundsgården vård- och omsorgsboende – så används
de digitala möjligheterna för att bidra till ökad trygghet, säkerhet
och självständighet för de äldre

14:20-15:10 PRAKTIKFALL

Med de äldre i fokus – att framgångsrikt planera
och leda processen från idé till uppförande av nytt
äldreboende
•
•
•
•

Att anpassa allt utifrån ett fokus på de äldres behov
Så leder du förändring och får alla att styra mot samma mål
Ett ”lyckat projekt” – hur når du det?
Hur vi har hanterat utmaningar såsom arbetsmiljökrav, hygienkrav
och effektiva lokaler när vi bygger hemmiljöer istället för
institutioner

Malin Sandell
Lokalplanerare
Örebro kommun

Annika Lückner
Biträdande socialchef
Hammarö kommun

Berit Hjalmarsson
Projektkoordinator
Örebro kommun

Örjan Nässlander
Bygg- och projektledare
Tyréns AB
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I Hammarö kommun byggs ett av Sveriges bästa äldreboenden.
Kommunens stora satsning på äldreboendet har drivits av Annika
och Örjan från dag ett. Lyssna till erfarenheter från ett framgångsrikt
ledarskap och byggnation där man på riktigt har satt de äldres
behov i första rummet. Hur du får ihop den långa och komplicerade
processen och realiserar förstudien till en färdig byggnad.
15:10-15:40 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:40-16:40 EXPERTANFÖRANDE

Trivsel och meningsfull vardag för personer med
demens genom rikt innehåll och varierande miljöer
– inspiration från Danmark

• Vad behöver personer med demenssjukdom för att de ska få en
fortsatt hög livskvalitet trots flytten till ett demensboende?
• Vad har vi dragit för lärdomar utifrån att bygga upp en
demensby?
• Att utforma en verksamhet och boendemiljö utifrån
målsättningen att individens ska känna sig trygg, stimulerad och
få en meningsfull vardag
• Upplevelser, aktiviteter, fester och deltagande i vardagliga sysslor
– så stöttar miljöer och lokaler verksamhetens arbete
• Hur smart teknik kan öka tryggheten och tillgängligheten för
personer med demenssjukdom
• Lokaler och utemiljöer som öppnar upp för att möta individens
unika behov och stötta det friska
Annette Søby
Projektleder, Bryghuset, Svendborg demensby
Svendborg kommune, Danmark
Annette är leg. sjuksköterska och har varit chef för två olika
vårdcentraler inom Svendborg kommun. Sedan 2016 har hon
arbetat som projektledare på Bryghuset, Svendborg demensby.
Annettes passion är att se till att de äldre inspireras och har tillgång
till ett stort utbud av aktiviteter, fester och vardagssysslor att vara
delaktiga i. Det handlar om att se den enskilda människan bakom
sjukdom och beteende. Att ta reda på vad som är meningsfullt för
individen och att därigenom stötta det friska hos individen. Annette
berättar vad man har uppnått för äldre genom att fokusera på en
rik miljö med stort utbud av sysslor och aktiviteter. Lärdomar för
dig som utvecklar framtidens boendemiljöer för personer med
demens, oavsett om syftet är att skapa en demensby eller en annan
boendeform.
16:40-16:50 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med
kollegor från hela landet!

TORSDAG 29 NOVEMBER 2018
08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
09:00-09:15 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:15-10:05 PRAKTIKFALL

Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre
– att kraftsamla för att möta framtida behov

• Ökad självständighet, stimulans och trygghet genom
förebyggande arbete och väl genomtänkta boendemiljöer
• Så har vi tagit ett helhetsgrepp kring planering av den
fysiska miljön och sociala aktiviteter för att skapa fler och bra
boendemiljöer
• Hur vi arbetar för att allt som byggs i staden ska vara tillgängligt
och användbart för alla olika livssituationer
• Hemkänsla och funktionalitet i boenden för äldre – så bygger vi
med fokus på hemkänsla och en god arbetsmiljö
• Erfarenheter från nyligen invigt trygghetsboende och särskilt
boende
Claes Thunblad
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Järfälla kommun
I Järfälla kommun görs en storsatsning på framtidens äldreomsorg
och boendemiljöer för äldre. Det satsas på nytt sjukhus med stort
fokus på äldre, byggnation av ett varierat utbud av trygghetsboenden,
seniorboenden och särskilda boenden för äldre. En av de senaste
satsningarna är ett nytt centrum för äldre i Jakobsberg där man
planerar bostäder, samlingslokaler, vårdcentral och butiker - bara
för äldre. Under anförandet berättar Claes erfarenheter från en av
Sveriges snabbast växande kommuner och som också har en stor
andel äldre kommuninvånare.
10:05-10:35 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:35-11:30 PRAKTIKFALL

Hofs Park – ett helt nytt kvarter med trygga boenden
för äldre växer fram i Växjö

• Att planera för ett helt nytt område för äldre – så resonerade
Växjö kommun
• Hur vi genom Hofs Park vill möta de äldres olika behov
• Så tänker vi kring attraktivitet, trygghet, miljö, och funktionalitet
som en helhet
Ove Dahl
Projektledare och f.d. kommunchef
Växjö kommun
Stefan Ronéus
Affärsområdeschef Hofs Park
APP Properties AB
På den attraktiva stadsdelen Hov i Växjö utvecklar APP Properties
AB ett unikt kvarter för målgruppen 55+. De cirka 200 bostäderna
med blandad upplåtelseform kommer börja byggas under 2019. En
stor park kommer att utgöra hjärtat i kvarteret och i anslutning finns
gemensamma faciliteter i form av reception, lobby och café. Ett av
husen uppförs som trygghetsboende där en värd eller värdinna som
är tillgänglig för de boende blir ett viktigt inslag. Det byggs även ett
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hälsocenter för avkopplande stunder. Tillsammans med kommunala
funktioner för vård och omsorg, pensionärernas hus, förskola och
kommersiella inslag bildas en helhet. Ove berättar om kommunens
tankar när man planerade för området och Stefan berättar om vad
som planeras för framtiden.
11:30-12:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:30-13:20 EXPERTFÖRELÄSNING

Fysisk aktivitet på särskilt boende – hur kan
verksamhet och byggnad skapa förutsättningar ökad
rörelse för äldre?
Aktuell forskning visar att fysisk aktivitet, träning och rehabilitering
kan förebygga och behandla funktionsnedsättningar hos äldre som
bor på särskilt boende.
Men på många äldreboenden saknas kunskap och lokalmässiga
förutsättningar för att erbjuda detta. Hur kan vi tänka nytt och med
små medel skapa större förutsättningar till rörelse och aktivitet på
särskilda boenden?
• Hur planerar man för högkvalitativa särskilda boenden som
skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet?
• Vilka är behoven?
• Hur kan den fysiska utformningen av ett särskilt boende
underlätta för rörelse, träning och rehabilitering för äldre?
Annsofie Mahrs Träff
Doktorand, Linköpings universitet och
FoU-ledare, Norrköpings kommun
Annsofie är kommundoktorand vid Linköpings universitet där
hennes forskning på särskilt boende baseras på observationer
och intervjuer med de boende och med personalen. Annsofie
är också utvecklingsledare inom FoU, vård- och omsorg i
Norrköpings kommun. Under föreläsningen visar Annsofie resultat
där utgångspunkten är fysisk aktivitet och vad det finns för vilja och
möjlighet till detta på särskilt boende.
13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Arkitektur för ökad hälsa och livskvalitet – hur
byggnad, inredning och utemiljö kan stötta det friska

• Hur vi har utformat den fysiska miljön med fokus på det som är
hälsofrämjande för personer med demenssjukdom
• Personcentrerad äldreomsorg med stora mått av delaktighet och
integritet – så har det tagit sig uttryck i arkitekturen
• Hur du utformar lokaler och inreder kopplat till visionen att skapa
trygga och funktionella miljöer som inspirerar
• Utemiljöernas betydelse för den äldres välmående och trivsel –
viktiga nycklar för att lyckas i utformningen av hälsofrämjande
uterum
Maria Uddén
Arkitekt
Nyréns Arkitektkontor AB
Jenny Arensberg
Inredningsarkitekt
Nyréns Arkitektkontor AB
Rebecca Deutsch
Landskapsarkitekt
Nyréns Arkitektkontor AB

Råsvägen äldreboende i Tranås kommun. Råsvägen äldreboende
är inspirerat av det prisbelönta Solbacken demensboende i
Motala kommun som i sin utformning tydligt uttrycker omsorg om
såväl boende med demensproblematik som deras anhöriga och
personal. Under anförandet berättar Maria, Jenny och Rebecca
om viktiga nycklar för att skapa hälsofrämjande och meningsfulla
boendemiljöer för personer med demens. Det nya boendet öppnar i
september 2018.
14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:45-15:35 PRAKTIKFALL

Välfärdsteknologi på brukarnas villkor – att utifrån
delaktighet och samarbete implementera ny teknik på
särskilt boende
• Digitalt utanförskap hos äldre – vilket är kommunens ansvar för
att digital teknik införs på ett sätt som minimerar utanförskap?
• Att göra den äldre till medskapare av framtidens smarta och
digitala omsorg på sitt egna boende – Stockholms stads första
verklighetslabb
• Kompetensförsörjning för att säkerställa en hållbar
implementering av ny teknik
• Att ta höjd för framtiden och skapa förutsättningar för
nyttoskapande teknik – hur implementera ny teknik för att det
ska bli hållbart i längden?
• Välfärdsteknik som ökar tryggheten, aktiviteten och
självständigheten på ett boende– vad fungerar bra?
• Vad behöver du som utformar den fysiska miljön tänka på?
Susanna Bjälevik
Koordinator inom forskning och innovation för
Verklighetslabb Stureby
Stockholms stad
Johan Bornebusch
Innovations- och projektledare, entreprenör och utbildare
inom digitalisering, innovation och ledarskap
På Stureby vård- och omsorgsboende i Stockholms stad har man
skapat ett unikt verklighetslabb för äldreomsorg. Personal, anhöriga
och forskare samverkar med äldre och deras närstående för att
utveckla och testa ny teknologi i praktiken. Susanna är koordinator
inom forskning och innoavtion för verklighetslabbet inom Stockholms
stad. Johan är projektledare och utbildare inom digitalisering,
innovation och ledarskap och driver en egen verskamhet.
15:35-15:45 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

Citat från våra tidigare konferenser
”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”
”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i
verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från
dessa två dagar”
”Bland det bästa jag har varit på”
4,2 i snittbetyg på de senaste sju konferenserna

Att bidra till det som främjar det friska, har varit ledorden i den
fysiska utformningen och planeringen av verksamheten för

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2018
KONFERENS 28-29 NOVEMBER • STOCKHOLM
Källa: Nyréns Arkitektkontor AB

Goda skäl att delta på konferensen
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 på kort och lång sikt
Få inspiration från experter samt från pågående 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 nästa
generation äldre
Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Om Ability Partner

Intresserad av en affärsutställning?

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.

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!

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.

Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Källa: Clarus Arkitekter AB
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Webb: www.abilitypartner.se
Källa: Tengbom arkitekter AB

Framtidens boende för äldre 2018
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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 5 oktober

KONFERENS

6.980 kr

1.500 kr

rabatt

Boka senast 16 november
7.780 kr

batt

700 kr ra

Ordinarie pris
8.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.980 kr exkl. moms per person.
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E-post adress

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Betalningsvillkor

Boende i Stockholm

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

Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Avbokningsvillkor
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.

Konferenskod: OFF1503
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