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Arrangeras av

De senaste 6  
konferenserna  
har fått 4,2 i  
snittbetyg!  

(Skala 1-5)

KONFERENS  
29-30 NOVEMBER 2017 
STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens boende för äldre – hur svara upp mot behoven?

• Krav kring bemanning, omvårdnad och lokaler – hur påverkas din boendestrategi?

• Arkitektur och design – lokalutformning och inredning som leder till en god boendemiljö

• Planering i tidiga skeden – så når du en lyckad byggnation

• Välfärdsteknologi – lösningar för ökad trygghet, tillgänglighet och självständighet i sitt boende 

• Att skapa stimulerande och trygga utemiljöer för äldre

MODERATOR
Ewa Samuelsson 
Konsult och rådgivare  
inom äldrefrågor 

KEYNOTE SPEAKER
Det nya åldrandet – så kopplar du din boendestrategi  
till forskning om nästa generation äldre 
Mats Olsson 
Framtidsstrateg 
Kairos Future 

SPECIELLT INBJUDNA
Susanne Clase 
Arkitekt 
White arkitekter

Barbro Westerholm 
Riksdagsledamot (L)

 

Per Törnvall 
VD 
Vårljus

Dag Forsén 
Projektledare Digital  
Health Lab 
RISE SICS 

Anette Blåberg 
Konsult, designer och rådgivare 
Good Garden

Katarina Blåberg 
Konsult, designer  
och rådgivare 
Good Garden 

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Hans-Åke Oxelhöjd, Fastighetsstrateg, Sundsvalls kommun
Lillemor Quist, Socialchef, Hallstahammars kommun
Jari-Matti Heikkinen, Bitr. socialchef, Hallstahammars kommun
Kristoffer Andersson, Fastighetschef, Humana 
Emma Kruuse, Inredningsarkitekt, ljusdesigner, Ljusrum 
Cecilia Cronelid, Inredningsarkitekt, ljusdesigner, Ljusrum 
Stella Lindstam, Arkitekt, Tovatt architects & Planners
Ann-Sophie Gustafsson, Utvecklingsledare, Karlstads kommun
Christel Haglund, Chef vård och social omsorg, Blomsterfonden

Boende för äldre  

– en av våra viktigaste  

samhällsfrågor!

Interaktivt 
pass 



PRAKTIKFALL
11:20 Strategisk fastighetsplanering för att möta 
bristen på goda boenden för äldre 
• Hur möter du de äldres önskemål om att åldras i ordinärt boende 

och samtidigt få en kvalitativ omvårdnad?
• Vilken typ av boende ska man satsa på? (Seniorboende, 

kollektivboende, trygghetsboende eller särskilt boende)
• Hur kan fastighetsstrategin leda till mer pengar över till 

bemanning och omvårdnad? 
•  Hur kan marknaden, med kommunalt stöd, uppmuntras till att
 bygga trygghetsboenden.

Hans-Åke Oxelhöjd
Fastighetsstrateg
Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har man arbetat utifrån ambitionen att skapa
åldersbeständiga boenden för äldre. Hans-Åke är fastighetsstrateg
i Sundsvalls kommun och berättar hur man kom fram till beslutet
att satsa på trygghetsboenden istället för ännu fler särskilda boenden, 
även om man också bygger det i stor omfattning. Kommunen räknar 
med att spara stora summor pengar genom detta beslut samtidigt 
som man höjer kvaliteten i äldres boendemiljö och omvårdnad.

12:10 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:10 Är det möjligt att bygga bra och billigt?
• Varför är det så dyrt att bygga nytt?
• Vad kan kommunerna lära av de enskilda aktörerna?
• Hur kan beslutsunderalgen utformas?
• Hur åstadkomma en samsyn om prioriteringar?

Per Törnvall
VD
Vårljus

Per är VD för det kommunala vårdbolaget Vårljus AB. Han har mer 
än 15 års erfarenhet som förtroendevald, ekonomidirektör i Uppsala 
kommun, kommunchef i Vaxholms kommun, ekonomidirektör och 
chef för kommunal egenregiverksamhet, inom äldreomsorgen i 
Nacka kommun. Per har också varit VD och rådgivare på Nordic 
Healthcare Group och är författare till ett antal SKL-skrifter på temat 
styrning och ledning inom kommunal förvaltning.

PRAKTIKFALL
14:00 Samarbeten för bra och smarta val med kunden 
i fokus – planeringen bakom Sveriges mest moderna 
demensboende 
• Så får du till en välfungerande samverkansprocess där kommun, 

äldre, boende, personal och externa parter finns representerade
• Hur du börjar i rätt ända och lägger fokus på vilka behov 

byggnationen ska stödja, för både personal och boende
• Hur du utifrån de identifierade behoven skapar en design där 

tillgänglighet, hållbarhet och inspirerande boendemiljö ligger i 
fokus

Ann-Sophie Gustafsson
Utvecklingsledare
Karlstads kommun

I Karlstads kommun har man satsat på att bygga Sveriges mest 
moderna demensboende, Oskarslunds vårdboende. Ann-Sophie 

ONSDAGEN 29 NOVEMBER

08:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås

09:00 Moderatorn inleder konferensen

Ewa Samuelsson
Konsult och rådgivare inom äldrefrågor  

 
Ewa är konsult och rådgivare inom äldrefrågor samt Regeringens 
särskilde utredare för ”Bra bostäder för äldre”. Dessförinnan 
arbetade hon som äldreborgarråd i Stockholms stad. 

EXPERTANFÖRANDE 
09:10 Framtidens boendemiljöer för äldre – hur möter 
du nya krav och behov?
• Hur ser utvecklingen av boende för äldre ut i förhållande till de 

stora stadsutvecklingsprojekten som pågår i våra städer?
• Äldres boendemiljöer i den täta staden – hur hanterar du 

utmaningen?
• Hur påverkar kraven på yteffektivitet utformningen av boende för 

äldre?
• Salutogen design av framtidens boendemiljöer för äldre – hur 

framtidens boendemiljöer för äldre kan se ut om vi utgår från 
forskning samt svenska och internationella erfarenheter

Susanne Clase
Arkitekt 
White arkitekter

Susanne är arkitekt på White där hon har specialiserat sig på 
äldreboende och hon arbetar aktivt med kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning inom området. Flertalet tävlingsvinster har lett 
vidare till spännande projekt. Hon har deltagit i flera FoU projekt 
och undervisar i mastersprogrammet Residential Healthcare på 
Chalmers.

EXPERTANFÖRANDE
10:00 Hur vill de äldre bo i framtiden och hur möter vi 
behoven?
• Utmaningen med att få fram boenden som matchar olika behov 

och en ökad efterfrågan 
• Vad är det som hindrar oss från att lyckas?
• Hur kan politiken vara med på ett bättre sätt för att stötta 

utvecklingen?

Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (L) 

Barbro är läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot 
(L). Hon har en mängd betydelsefulla uppdrag på sin meritlista. 
Dels har Barbro gjort viktiga insatser inom många delar av 
folkhälsovetenskapen och under senare år har hennes insatser 
för äldres hälsa varit särskilt betydelsefulla. Hon har tidigare varit 
ordförande för SPF och är numera hedersmedlem i föreningen.

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande
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är ansvarig utvecklingsledare i kommunen och berättar hur man 
har arbetat med planering fram till färdig byggnad. Du får ta del 
av erfarenheter av att jobba i en så kallad partneringmodell där 
verksamhet och brukare står i fokus för alla beslut som man tar. Hur 
man har balanserat mellan teknik, kvalitet och ekonomi för att få allt 
att gå ihop.

14:50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:20 Ändamålsenligt, attraktivt och tryggt 
äldreboende utifrån nya krav och behov – framtidens 
äldreboende i Halstahammar
• Visionen om ett modernt boende med utgångspunkt från de 

äldres behov 
• Hur planerar du ett boende i dialog med de äldre och 

personalen?
• Hur en smart lokalutformning har lett till ökad överblickbarhet 

som underlättar omvårdnaden vid begränsad bemanning
• Hur vi har arbetat med arkitektur, rumsutformning och inredning 

för att skapa ett hälsofrämjande boende
• ”Sinnenas trädgård” – att skapa en trädgård som stimulerar alla 

sinnen och som är trygg för äldre med särskilda behov

Lillemor Quist  
Bitr. socialchef
Hallstahammars kommun

Jari-Matti Heikkinen
Socialchef  
Hallstahammars kommun 

Utifrån visionen om ett framtidsinriktat äldreboende med 
inspirerande utemiljö har Hallstahammars kommun utformat ett 
attraktivt äldreboende som möter nya krav på omvårdnad och 
bemanning. Lillemor och Jari-Matti berättar om planering och 
byggnation av äldreboendet ”Äppelparken”. Boendet är en av 
kommunens största satsningar inom äldreomsorgen och som 
planerats i nära dialog med äldre och personal.

PRAKTIKFALL 
16:10 Hälsofrämjande design av äldreboende – så har 
vi arbetat med lokal- och rumsutformning, belysning, 
färgsättning och teknik
• Att bygga ett boende som fullt ut utgår från de äldres behov och 

hälsa
• Så har vi arbetat med en planeringsprocess som utmanar och 

som leder till utveckling och förändring 
• Hur vi har utformat lokalerna och lägenheterna för en kvalitativ 

boendemiljö utan institutionskänsla
• Inredning, ljussättning och tekniska lösningar med fokus på att 

förbättra den äldres hälsa och livskvalitet
• Exempel från boenden i Gävle, Växjö och Åkersberga

Kristoffer Andersson 
Fastighetschef 
Humana 

Cecilia Cronelid
Inredningsarkitekt, MSA, 
ljusdesigner
Ljusrum 

Emma Kruuse
Inredningsarkitekt, MFA/MSA, 
ljusdesigner
Ljusrum 

Humana ligger bakom några av Sveriges mest moderna 
äldreboenden. Husen planeras och byggs utifrån ett tydligt fokus på 
de äldre och har rustats med den nyaste tekniken och kunskapen 
inom både hjälpmedel, ljussättning och inredning. Kristoffer 
berättar om en ny planeringsprocess, där man tänker nytt kring 
behovsanpassning och att sätta den äldres behov och hälsa i 

centrum. Du får ta del av hur man har utformat och inrett boenden 
i Gävle, Växjö och Åkersberga. Emma och Cecilia berättar om 
inredning och ljussättning i dessa tre boenden, ett arbete som har 
fått stor uppmärksamhet. Humans boende i Gävle är nominerat till 
”Svenska Ljuspriset 2017”.

17:00 Moderatorn sammanfattar den första 
konferensdagen

17:10 Den första konferensdagen avslutas

Välkommen till mingel! 
Passa på att nätverka under  
avslappnade former!

TORSDAGEN 30 NOVEMBER

08:30 Samling med morgonkaffe och smörgås

09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE 
09:10 Från teknik till nytta – så implementerar  
du välfärdsteknologi så att det leder till en bättre 
boende- och arbetsmiljö
• Välfärdsteknologi som ökar tryggheten, aktiviteten och 

självständigheten – hur långt har vi kommit i Sverige?
• Nyttoeffekter av tillämpad välfärdsteknologi – vad har visat sig 

fungera bra i seniorboenden och särskilda boenden?
• Smartare äldreboenden med teknikens möjligheter – exempel 

från implementering i 30 svenska kommuner

Dag Forsén
Projektledare Digital Health Lab
RISE SICS

Dag är projektledare på RISE SICS och har mångårig och 
internationell erfarenhet inom utveckling av IT-lösningar och 
digitala tjänster. RISE SICS är ett icke-vinstdrivande statligt ägt 
forskningsinstitut som bedriver forskning inom datavetenskap 
som inkluderar studier inom bland annat datorkommunikation, 
intelligenta system och människa-datorinteraktion. Dag gör en 
framtidsspaning kring ny välfärdsteknologi baserat på erfarenheteri 
ett 30-tal kommuner. Föreläsningen fokuserar på vilka lösningar 
som fungerar idag och vart forskningen är påväg för att ta 
utvecklingen vidare. Du får ta del av exempel på implementering av 
välfärdsteknologi i seniorboenden och särskilt boende.

10:10 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
10:40 Hemmalikt och tryggt boende med de äldre i 
fokus – så skapar du en stad i staden där den äldre får 
stimulans och känner sig som hemma
• Boendemiljöer för äldre utifrån målet att de äldre ska fortsätta att 

leva som de tidigare har gjort 



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

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2017
KONFERENS 29-30 NOVEMBER • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

• Att skapa en stad i staden där de äldre kan komma ut och göra 
sina ärenden på liknande sätt som tidigare

• Hur vi har utformat lokalerna kopplat till målen för boendet – 
hemmaliknande miljöer som är funktionella och som inspirerar

• Att skapa en miljö som är öppen och attraktiv för anhöriga och 
besökare samt att göra platsen levande

• Så skapar du processer för utveckling och förbättring av 
lokalerna och dess innehåll – så skapas en känsla av att här vill 
jag bo själv

Stella Lindstam 
Arkitekt 
Tovatt architects & Planners

Tallmons nya äldreboende i Älvkarleby kännetecknas av en 
placering och arkitektorisk utformning som ska stimulera den äldre 
att komma ut och vara aktiv. I anslutning till boendet har man 
skapat ett torg där den äldre själv kan ta sig till exempelvis frisören 
eller rehabiliteringsmottagningen. Stor vikt har lagts vid att skapa 
en hemmaliknande känsla och där man har balanserat mellan 
kraven på arbetsmiljö och ”ett hem på riktigt”. Genom att sätta 
hemmakänslan i fokus skapar man ett boende där den äldre ska 
stimuleras att fortsätta sitt liv som tidigare, komma ut och vara aktiv. 
Stella är ansvarig arkitekt för Tallmons nya äldreboende.

11:30 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
12:30 Inspirerande och trygga utemiljöer, terrasser och 
trädgårdar – så lyfter du de äldres uterum till nästa nivå
• Hur påverkas de äldres hälsa av utevistelse och natur?
• Att framgångsrikt planera och utveckla goda utemiljöer 

tillsammans med verksamheten
• Så får du in variation i utemiljöerna för att möta olika individers 

behov 
• Hur du designar uterummet så att utevistelsen blir både lustfylld 

och och rogivande
• Trygga utemiljöer för äldre med särskilda behov – detta bör du 

tänka på

Anette Blåberg
Konsult, designer 
och rådgivare inom 
trädgård och hälsa
Good Garden 

Katarina Blåberg
Konsult, designer 
och rådgivare inom 
trädgård och hälsa
Good Garden

Utemiljöer som stärker hälsa och välbefinnande behöver utformas 
med en betydligt större variation och med bättre verktyg än idag. 
Det handlar om att bättre anpassa utemiljön utifrån de äldres olika 
behov. Utifrån mångårig erfarenhet och tvärprofessionell kunskap 
berättar Anette och Katarina om äldres utemiljöer, hälsa och 
välbefinnande och ger förslag på hur du utvecklar inspirerande 
utemiljöer, terrasser och trädgårdar för äldre.

PRAKTIKFALL 
13:20 ”Att stå på brukarens sida” – så utvecklar du 
salutogena boendemiljöer i samspel med äldre och 
anhöriga 
• Så utvecklar du attraktiva och stimulerande boendemiljöer och 

vårdinnehåll baserat på de äldres delaktighet 
• Äldrepower, äldrefamn och kunskapsavdelning – så har vi 

tagit vara på de äldres kunskaper för att utveckla framtidens 
boendemiljöer

• Kollektivseniorboende, trygghetsboende och särskilt boende  
– vinsterna med att ha olika typer av boenden samt att samla 
dem på samma ställe

Christel Haglund
Chef vård och social omsorg
Blomsterfonden

Christel har mångårig erfarenhet av utveckling av verksamhet 
och boenden för äldre inom Föreningen Blomsterfonden. Under 
anförandet berättar hon om salutogen utveckling av äldres 
boendemiljöer i Älvsjö utanför Stockholm. Ett arbete som tar 
sin utgångspunkt i kunskaper och kompetenser hos de äldre, 
anhöriga och personalen. Därtill får du höra om utvecklingen av 
kollektivseniorboenden, trygghetsboenden och särskilda boenden 
samt vinsterna med att ha alla lokaler samlade på ett och samma 
ställe. Christels föreläsning inspirerar och ger konkreta tips på 
hur du arbetar samlat med äldres hälsa, verksamheten och 
boendemiljön.

14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

KEYNOTE SPEAKER
14:40 Det nya åldrandet – så kopplar du din 
boendestrategi till ny forskning om nästa generation 
äldre
Vi lever i ett åldrande samhälle vilket innebär såväl utmaningar som 
möjligheter. Dagens äldre har andra värderingar än den tidigare 
generationen, de präglas i större utsträckning av mångfald och 
jämställdhet, är aktiva i en högre ålder, har en högre utbildningsgrad 
och är oftare singlar. Många har därtill ett intresse för teknik och 
ofta har de egen erfarenhet av tekniska innovationer och digitala 
lösningar.
• Ny generation äldre med andra värderingar, välfärdsteknologi, 

hemmet som vårdmiljö, längre livslängd
• Vad säger forskningen om det nya åldrandet?
• Det ekonomiska perspektivet – hur ska vi förhålla oss till 

äldreboomen som tar en allt större del av resurserna?
• Vad kan göras för att frigöra resurser som istället kan användas 

för att möta nya behov?

Efter föreläsningen genomförs ett interaktivt pass med grupp- 
diskussioner om hur du kopplar din boendestrategi till  
forskning om nästa generation äldre.

Mats Olsson
Framtidsstrateg
Kairos Future

Mats är konsult på Kairos Future och Director Health & Healthcare. 
Han har stor erfarenhet av att leda framtidsprojekt inom hälsa, 
sjukvård och omsorg och har tidigare haft ledande befattningar inom 
läkemedelsindustrin. Mats har författat ett flertal publikationer och 
böcker och är en mycket uppskattad föreläsare på ämnet. Han har 
medicinsk grundutbildning med idrottsmedicinsk profil och har även 
studerat ledarskap i England och USA samt verksamhet och IT.

15:50 Moderatorn sammanfattar konferensen 

16:00 Konferensen avslutas
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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 ökad kunskap om arkitektur, design och inredning som skapar en god boendemiljö och  
 bidrar till bättre hälsa

• 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

• Ökade kunskaper om hur du lyckas i om- och tillbyggnationen av äldreboenden för att möta  
 lagmässiga krav och skapa en god boendemiljö 

• Möjlighet att delta i ett interaktivt pass om 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
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 organi-
sations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkur-
renskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evene-
mang 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.

 

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
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Konferenskod: OFF1452

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2017

Tid 
Konferens 29-30 november  

Plats 
Scandic Hasselbacken  
Hazeliusbacken 20 
100 55 Stockholm  
Tel: 08-517 353 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

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

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. 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.

Boende i Stockholm
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. 

 Konferens 29-30 november 2017 

Förnamn Efternamn  E-post

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 6 oktober Boka senast 17 november Ordinarie pris

KONFERENS 6.790 kr 7.490 kr 8.490 kr1.700 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl minst tre personer samtidigt så får ni rabatt. Person 1-2 betalar aktuellt pris enligt ovan. Person 3, 4, 5 osv betalar 5.990 kr exkl. moms per 
person.


