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UR INNEHÅLLET 
 Planering och byggnation av vård- och boendemiljöer för äldre – senaste utvecklingen
 Så skapas attraktiva boendemiljöer som är trivsamma och som stöttar nya arbetssätt
 Processen för en lyckad byggnation – från idé till verksamhet i drift
 Innemiljö som stöttar hälsa och välmående – så skapas ett gott inomhusklimat
 Hälsofrämjande utemiljöer, trädgårdar och platser för rekreation för äldre
 Välfärdsteknologi på de boendes villkor – så skapas värden och nytta

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
MODERATOR 
Monica Berglund 
Banga Akademi

Madeleine Liljegren 
Göteborgs universitet/
Chalmers

Martin Nilsson 
Göteborgs stad

Susanna Nordin 
Högskolan Dalarna 

Jonas Torle 
Tengbom arkitekter

Matt Patterson 
Tengbom arkitekter

Jim Berglund 
Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB

Malin Strandberg 
Eskilstuna kommun 

Jessica Bendix 
Tre Stiftelser

Harald Gamrell 
Liljewall arkitekter

Framtidens boende  
för äldre 2023
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ONSDAG 24 MAJ 2023 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Monica	Berglund
VD och Grundare
Banga	Akademi	

09:10-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Hälsofrämjande inne- och utemiljöer för vård, omsorg 
och rehabilitering av äldre – aktuell forskning och 
praktisk tillämpning 
• Senaste forskningen om fysiska vård-, omsorgs- och 
boendemiljöer för äldre – utveckling på vetenskaplig grund 

• Hur påverkar den fysiska miljön äldres hälsa och välbefinnande?  
• Vad kännetecknar en personcentrerad vård-, omsorgs- och 
boendemiljö?  

• Vård-, omsorgs- och rehabiliteringsmiljö som helhet – inomhus 
och utomhus  

• Så utvecklar du en trygg och hälsofrämjande utemiljö som ger 
de äldre valmöjligheten att vistas inne eller ute 

• Hälsofrämjande utemiljöer anpassade för verksamhet utomhus 
– så utformar du utemiljön för att möjliggöra vård-, omsorgs- och 
rehabiliteringsinsatser utomhus 

• Måltidsmiljöer inomhus och utomhus 
• Vad krävs av innemiljöns utformning för att äldre personer lättare 
ska hitta till och från boendets utemiljöer? 

• Goda exempel: strategisk planering inför nybyggnation eller 
renovering av vård- och omsorgsboende för äldre – stöd i 
beslutsfattandet t

Madeleine	Liljegren
Doktorand vårdvetenskap och arkitektur
Göteborgs	universitet/Chalmers	

Martin	Nilsson
Planeringsledare, Äldre- samt vård- och 
omsorgsförvaltningen
Göteborgs	stad

Susanna	Nordin
Universitetslektor i omvårdnad
Högskolan	Dalarna

Den fysiska inne- och utemiljön påverkar äldre personers hälsa 
och välbefinnande. Framtidens vård- omsorgs- och boendemiljöer 
bör därför utformas och planeras utifrån vetenskaplig grund. 
Strategiskt beslutsfattande inom organisationen är därtill 
avgörande för ett kvalitetssäkrat resultat. Det innebär bland 
annat att yrkesgrupper som planerar miljöerna använder 
evidensbaserade planerings- och utvärderingsmetoder. Det 
handlar exempelvis om att utforma miljöer som erbjuder 
valmöjlighet till inne- eller utevistelse samt att se utemiljön som ett 

komplement till innemiljön vid genomförande av vård-, omsorgs- 
och rehabiliteringsinsatser. Verksamhet utomhus ställer krav på 
utemiljöns utformning både ur äldre- och personalperspektiv 
samt krav på orienterbarhet mellan inne- och utemiljö. 
Föreläsningen utgår från innehållet i den nya boken Vård, omsorg 
och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya perspektiv 
(Studentlitteratur, 2022).

10:40-11:05 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:05-11:45 PRAKTIKFALL

Strategisk planering och byggnation av framtidens 
boende för äldre – så möter vi framtida behov 
• Strategisk planering för att möta behovet av goda och 
målgruppsanpassade vård- och omsorgsboenden i en växande 
stad

• Ny- och ombyggnation av flertalet vård- och omsorgsboenden 
för äldre – detta är våra erfarenheter

• Hur vi har arbetat för att nå målet om att skapa trivsamma hem 
och en inne- och utemiljö som erbjuder såväl trygghet som 
stimulans

• Funktionalitet och stöttande fysiska miljöer – så har vi säkerställt 
en funktionell och attraktiv arbetsmiljö för personalen

• Hur vi har skapat klimatanpassade boendemiljöer som är 
funktionella och behagliga även vid extremväder

• Exempel Odlarbäcken vård- och omsorgsboende – ”Årets Bygge 
2022 i kategori samhällsfastigheter” – processen bakom en 
lyckad byggnation 

• Lärdomar och erfarenheter från våra samlade byggnationer och 
hur vi arbetar för att säkra kvalitet i vår beställarfunktion samt i 
processen för våra framtida byggnationer

• Vår satsning på utbildning för personalen med fokus på huset 
och hur den fysiska miljön kan stötta personalens verksamhet

Malin	Strandberg
Resurschef/Samordning ny- och ombyggnationer
Eskilstuna	kommun

Jim	Berglund
Projektledare Produktion bostad
Eskilstuna	Kommunfastigheter	AB

Eskilstuna kommun växer och behovet av vård- och omsorgs-
boenden ökar i en kontext där allt fler av kommuninvånarna blir 
äldre. Därför bygger kommunen nya vård- och omsorgsboenden 
för äldre personer. Under föreläsningen delar Malin Strandberg och 
Jim Berglund med sig av erfarenheter från strategisk planering och 
byggnation av vård- och omsorgsboenden, såväl nybyggnationer 
som ombyggnationer. Ett av de projekt som presenteras under 
föreläsningen är Odlarbäckens vård- och omsorgsboenden som blev 
nominerad till ”Årets Bygge 2022 – kategori samhällsfastigheter”.

”Nominerad till Årets Bygge 2022 – samhällsfastigheter”

FRAMTIDENS BOENDE  
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11:55-12:25 PANELSAMTAL OCH DISKUSSION

Hur antar vi utmaningen om att skapa attraktiva och 
behovsanpassade boende för äldre?
• Hur antar vi utmaningen och jobbar för att kunna möta behovet 
av boende för äldre?

• Vad krävs av våra arbetssätt för att boendemiljöerna ska 
motsvara äldre personers behov och preferenser? 

• Hållbara lösningar som matchar önskemålen och ekonomin  
– hur uppnår vi det?

Deltagare i panelen meddelas på webbplatsen

12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:25-14:05 PRAKTIKFALL

Processen bakom lyckade byggnationer av boende för 
äldre – kloka satsningar och innovativa lösningar 
• Senaste utvecklingen vad gäller framtidens boende för äldre  
– kloka och funktionella kvadratmeter

• Att skapa en planeringsprocess som utmanar förlegade idéer 
om boenden och som istället leder till utveckling och förändring  

• Hur utveckling av ett boende kan leda till så mycket mer som 
gagnar hela äldreomsorgen och staden – byggnation av boende 
som ett strategiskt kommunprojekt 

• Hur planerar du med personalen, boende och anhöriga och 
där behoven är vägledande i innovationsarbetet för att hitta 
lösningar? 

• Erfarenheter från nya vård- och omsorgsboenden för äldre i 
Båstad och Vaggeryd

Jonas	Torle
Arkitekt
Tengbom	arkitekter	

Matt	Patterson	
Arkitekt
Tengbom	arkitekter

I föreläsningen möter du Jonas Torle och Matt Petterson, båda 
mycket erfarna arkitekter från Tengbom arkitekter. Under 
föreläsningen berättar de om processen bakom lyckade 
byggnationer av vård- och omsorgsboenden för äldre utifrån 
två uppmärksammade byggnationer. Föreläsningen ger dig 
metoder och arbetssätt i den tidiga planeringen och under 
projektet som kännetecknas av kunskapsbaserade arbetssätt, 
innovation och samverkan för att nå ett lyckat projekt. Du får 
ta del av erfarenheter från uppförandet av Haga Park vård- och 
omsorgsboende i Båstad som fick kommunens utmärkelse ”Årets 
arkitekturpris 2020”. Haga Park är ett boende där kvalitet och 
värdighet står i centrum med satsningar på trygghet, ljus, grönska, 
multifunktionalitet och hög orienterbarhet.  Därtill får du ta del av 
erfarenheter från uppförandet av Mejeriet i Vaggeryds kommun. 
Byggnationen har uppmärksammats för en god planering i 
tidiga skeden vilket har resulterat i kloka kvadratmeter med 
aktivitetshus, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i 
ett. Förr ett Mejeri. Nu ett toppmodernt boende där mötet mellan 
människa och högteknologi är i fokus.

”Årets arkitekturpris 2020 – Båstad kommun”

14:15-14:55 PRAKTIKFALL

Från att reagera till att agera – att bedriva äldreomsorg 
i mästarklass med hjälp av teknik och digitalisering
• Framtiden inom äldreomsorgen kräver en proaktiv inställning 
där teknik och digitalisering kan hjälpa oss att skapa en bättre 
äldreomsorg – hur får man till det?

Jessica	Bendix
E-Hälsocoach, specialistutbildad undersköterska
Tre	Stiftelser

Teknik och digitalisering kan vara en lösning för att möta 
utmaningarna inom äldreomsorgen. Tre Stiftelser är ett exempel 
på hur teknik och digitalisering kan användas för att bedriva 
äldreomsorg i mästarklass. Tack vare samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper, kan tekniken användas på ett sätt som gynnar både 
personalen och de äldre. En proaktiv inställning och stöd av teknik 
och digitalisering är avgörande för att skapa en bättre framtid 
inom äldreomsorgen. Jessica Bendix har arbetat på Tre Stiftelser, 
som erbjuder äldreomsorg som sätter det friska i centrum, i 20 
år. Tre Stiftelser är ledande inom god äldreomsorg och fokuserar 
på att skapa vackra miljöer, doftande trädgårdar, kultur, god 
mat och annat som ger välbefinnande. Omsorgen utgår från ett 
salutogent synsätt som innebär meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. Jessica har en tjänst som e-Hälsocoach på Tre 
Stiftelser, där hon är ett stöd och inspiratör inom områden som 
välfärdsteknik och digitalisering. Hon kommer att berätta om hur 
teknik och digitalisering kan hjälpa oss att bedriva äldreomsorg i 
mästarklass trots de utmaningar vi står inför.

14:55-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-15:55 PRAKTIKFALL

Så skapas ett attraktivt och klimatmässigt hållbart 
boende för äldre
• Vackert, funktionellt, klimatneutralt och samtidigt ekonomiskt 
hållbart – ledorden för Sköndalsvillan

• Så har vi satt ett stort fokus på det mänskliga perspektivet i en 
process som också har präglats av många tekniska utmaningar 
och lösningar 

• Vad behöver man tänka på när man ska bygga för att möta tufft 
ställda klimatkrav?

Harald	Gamrell
Arkitekt
Liljewall	arkitekter

Sköndalsvillan i Tyresö är Sveriges första vård- och omsorgsboende 
enligt branschens tuffaste miljökrav – NollCO2 och Miljöbyggnad 
Guld 3.1. Just klimatneutralt men också vackert, funktionellt 
och ekonomiskt hållbart har varit ledorden vid byggnationen 
av boendet. Under föreläsningen får du ta del av resultatet av 
detta inspirerande projekt. Sköndalsvillan fick utmärkelsen ”Årets 
NollCO2-projekt 2021”.

”Årets NollCO2-projekt 2021”
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16:00-16:25 EXPERTANFÖRANDE

Hur kan boendemiljöer stötta moderna arbetssätt och 
en personcentrerade omvårdnad?
• Att bygga ”Hem” inte ”Äldreboendebyggnad” – hur gör man det?
• Hur kan processen vid ny- eller ombyggnation bli en katalysator 
för verksamhetsutveckling?

• Hur kan boendemiljön stötta moderna arbetssätt och en 
personcentrerad omvårdnad? Fysisk miljö och innehåll som 
helhet

Monica	Berglund
VD och Grundare
Banga	Akademi

Monica Berglund har de senaste 30 åren varit direktör för Tre 
Stiftelser som erbjuder äldreomsorg som sätter det friska i 
centrum. Deras målsättning är att alltid ligga i framkant inom god 
äldreomsorg och de lägger stort fokus på vackra miljöer, doftande 
trädgårdar, kultur, god mat och annat som ger välbefinnande. 
Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet där de arbetar utifrån från varje 
individs förutsättningar. Monica har arbetat inom äldreomsorgen 
sedan mitten av 70-talet, till en början i rollen som undersköterska 
och därefter som sjuksköterska och chef på olika nivåer. Hon 
är även utbildad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och 
har varit ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor inom 
äldrevård. Monica är författare till tre böcker, Undersköterskan: 
äldreomsorgens nyckelspelare (2017), Mitt framgångsrecept – en 
bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen (2017) och 
Salutogent äldreboende (2013). Tre Stiftelser har vunnit många 
priser genom åren och Monica Berglund är känd över hela landet 
som en positiv kraft och en inspirerande föreläsare och utbildare.

16:25-16:30 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

16:30 KONFERENSEN AVSLUTAS
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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.

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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”Mycket intressanta föreläsningar, 
bra blandning” 

”Tycker alla förläsare hade bra 
innehåll och intressanta ämnen”

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns 
det något som jag kan ta med mig i 

mitt fortsatta arbete” 

”Bra och engagerade föreläsare med 
stor förankring i verkligheten”
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Framtidens boende för äldre 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	Delta	med	kollegor	och	få	nya	insikter	på	Sveriges	populära	konferens	
om	framtidens	boende	för	äldre	

	Ta	del	av	den	senaste	forskningen	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	upphandlingar	och	byggnationer	av	
trygghetsbostäder	och	vård-	och	omsorgsboenden	

	Öka	dina	kunskaper	om	utformning	av	boendemiljöer	för	personer	med	
demens	utifrån	ny	forskning	och	beprövad	erfarenhet

	Bli	uppdaterad	på	det	senaste	inom	behovsanpassad	utformning	
av	äldres	hem	och	tekniska	lösningar	för	att	öka	tryggheten	och	
självständigheten

Konferenskod: OFF1743

Allmänna villkor
Se	vår	allmänna	villkor	på		
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

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

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 24 maj 2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 24 mars 6.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 12 maj 7.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast	5.990 kr	per	person.

Vad ingår?
I	konferenspriset	ingår	dokumentation	och	att	du	kan	ta	del		
av	streamet	material	i	30	dagar	efteråt.
För	dig	som	deltar	på	plats	ingår	även	fika	och	lunch	under		
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


