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Framtidens boende för äldre – hur svara upp mot behoven?
Innovativ och hållbar stads- och boendeplanering
Metoder för behovsstyrd planering av äldres boenden
Boendemiljöer, arkitektur och inredning baserad på forskning om äldres hälsa
Stimulerande och trygga utemiljöer för alla – så kan du se olika gruppers behov
Teknikutveckling – lär av forskning och goda erfarenheter av välfärdsteknologi
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ONSDAG 31 MAJ

09:00 Registrering med morgonkaffe och smörgås
09:30 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

09:40 Framtidens boende för äldre och social hållbarhet
• Vilka trender påverkar utformningen av framtidens boenden för
äldre?
• Hur kan vi planera för bra boenden för äldre och samtidigt nå en
social hållbar utveckling?
• Hur kan välfärdsteknologin främja trygga och säkra
boendemiljöer för äldre?
• Hur kan vi koppla ihop förståelsen för individen med
samhällsutvecklingen för att skapa goda boendemiljöer?
Jonas Andersson
Arkitekt och utredare
Myndigheten för delaktighet, MFD
Jonas är arkitekt SAR/ MSA och docent på Arkitekturskolan,
KTH, med inriktning mot utformning av goda miljöer för äldre med
demens eller somatisk sjukdom. Jonas arbetar också som expert
på tillgänglighetsfrågor på Myndigheten för delaktighet, MFD. Jonas
är en uppskattad föreläsare och utbildare. Parallellt med forskning
på KTH så undervisar han arkitektstuderande om behovet av att
beakta användarbehov i den arkitektoniska gestaltningen.

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

11:00 Behovsstyrd planering – att prognostisera och
ta fram boendeformer som matchar olika målgruppers
behov
• Äldre är individer med olika förutsättningar och behov
– hur kan vi bättre matcha olika målgruppers behov?
• Hur vi har tagit bättre beslut grundat på många olika
målgruppers behov kring utvecklingen av boenden för äldre
• Så har vi ökat de äldres inflytande och delaktighet och kopplat
det till utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet
Ing-Marie Odegren
VD
Alingsåshem
Alingsåshem har uppmärksammats för att arbeta strategiskt med
att möta äldres behov av boende. Detta genom att man har ökat de
äldres inflytade och delaktighet och på så vis fått ökade kunskaper
om dess behov. Ing-Marie är VD på Alingsåshem och är den som
driver arbetet.

Källa: Kjellander Sjöberg

PRAKTIKFALL

11:50 Hur ett helhetstänk kring kommunens resurser
lett till effektivare lokaler för äldre och unga – nytt
gemensamt äldreboende och förskola

• Umeå – en stad för alla - samlade boendemiljöer för äldre och
unga
• Hur kan vi tänka nytt kring planering av staden och dess lokaler
för att bättre nyttja kommunens resurser?
• Varför är det så viktigt att tänka helhet och olika målgruppers
behov i utvecklingen av offentliga lokaler?
• Gemensamt äldreboende och förskola – från planering till färdig
byggnad
Åsa Jernbom
Planeringssekreterare
Umeå kommun
Vi behöver tänka nytt vad gäller nyttjandet av kommunens resurser. I
dag saknas det boenden för äldre, skolor och förskolor och resurserna
är knappa. Detta anförande kommer att ta upp hur man genom att
tänka helhet kring lokalresurser har förverkligat ett gemensamt äldreboende och förskola. Ett projekt som varit mer än bara en ny byggnad
och där hållbar stadsutveckling har stått i fokus. Åsa är planeringssekreterare och leder planeringen av det nya ”Samverkanshuset” som
tas i drift under hösten 2017.

12:40 Lunch och nätverkande
PRAKTIKFALL

13:40 Salutogen design av äldres boendemiljöer
– utformning och inredning inspirerad av forskning om
äldres hälsa
• Att med inspiration från forskning utforma ett äldreboende som
är hemmalikt, stimulerande och tryggt
• Arkitektur, utformning och inredning som stimulerar alla sinnen
och som är hälsofrämjande för personer med särskilda behov
• Färgsättning och ljussättning som skapar en harmonisk och
trygg miljö
Linda Björn
Arkitekt
Marge arkitekter

Susanne Ramel
Arkitekt
Marge arkitekter

Linda och Susanne är arkitekter med gedigen erfarenhet av planering
och byggnation av vård- och omsorgsboenden. Under sitt anförande
berättar de om forskningsbaserad utformning och inredning med
utgångspunkt från den äldre. De berättar om lärdomar, erfarenheter och
resultat från två boenden i Örebro län, där de hämtat inspiration från
bland annat Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

15:00 Planering och utveckling av attraktiva och trygga
boendemiljöer för äldre med nära koppling till den
äldres behov och utveckling

• Hur ser våra äldre på sitt liv som pensionär och på sitt boende nu
och i framtiden?
• Bostadsplanering och strategi för att möta framtida behov och
krav
• Attraktivt särskilt boende med prisbelönt arkitektur – hur vi utifrån
forskning skapat ett boende utifrån visionen ”att leva hela livet ut”
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Ann-Charlott Mankell
Ordförande hemvårdsnämnden
Halmstads kommun

Jennie Vidal
Chef hemvårdsförvaltningen
Halmstads kommun

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2016 gick till ”Oskarströms
äldreboende” i Halmstads kommun. Enligt motiveringen har man
haft en stor förståelse och respekt för både de boendes och
personalens behov samt fokuserat mycket på trygghet, social
samvaro och behovet av integritet. Under anförandet berättar
Ann-Charlott och Jennie om vägen till ett lyckat boendeprojekt.
Du får också höra om kommunens strategiska boendeplanering
för äldre. Halmstads kommun strävar efter ett varierat utbud av
boendeformer så att äldre, i olika åldrar och med olika förutsättningar,
ska ha ett boende och ett samhälle som ger dem kvalitet i livet.

EXPERTANFÖRANDE

16:00 Trender och den senaste utvecklingen inom
välfärdsteknologi – vad skapar nytta för de äldre?

• Välfärdsteknologi inom hemtjänst och särskilt boende – trender
och den senaste utvecklingen
• Smartare äldreomsorg med teknikens möjligheter – exempel från
30 svenska kommuner
• Nyttoeffekter av tillämpad välfärdsteknologi – vad har visat sig
fungera bra?
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. Under
anförandet gör Dag en framtidsspaning kring ny välfärdsteknologi
som gör avstamp baserat på erfarenheter i ett 30-tal kommuner.
Föreläsningen fokuserar på vilka lösningar som fungerar idag och
vart forskningen är påväg för att ta utvecklingen vidare.

16:50 Moderatorn sammanfattar konferensen
17:00 Konferensen avslutas

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

Källa: Marge arkitekter

TORSDAG 1 JUNI

08:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås
09:00 Moderatorn inleder konferensen
EXPERTANFÖRANDE

09:10 Utveckling av ändamålsenliga, effektiva och
attraktiva boendemiljöer anpassade till nya krav och
behov

• Trender och utveckling av vård- och omsorgsboende vad gäller
utformning och byggnation
• Hur skapar vi goda boendemiljöer för äldre i en förtätad stad?
• Hur uppfyller vi gällande krav på arbetsmiljö samtidigt som vi
skapar en fin boendemiljö för de äldre?
• Var bör anläggningarna vara placerade och hur bör de vara
utformade för att skapa hälsofrämjande boendemiljöer?
• Exempel från ett aktuellt boendeprojekt i Uppsala kommun
Jacob Haas
Arkitekt och VD
ÅWL Arkitekter
Jacob är arkitekt och VD för ÅWL Arkitekter. Jacob har över 20 års
erfarenhet som arkitekt och har utvecklat bostäder och boendemiljöer för äldre i Stockholm och Mälarområdet. Under anförandet
berättar Jacob om de senaste trenderna inom vård- och omsorgsboenden i Sverige ur ett storstadsperspektiv. Var man tenderar att
placera dem och vad som har visat sig vara en lyckad utformning
för att erbjuda de äldre en hög livskvalitet.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

10:30 Bra boendemiljö = bra arbetsmiljö! Vad händer
när de äldres behov får styra utformning och design?

• Hur skapar man en bra boendemiljö utan institutionskänsla och
där det är funktionellt för personalen?
• Att skapa en planeringsprocess som utmanar förlegade idéer om
boenden och som leder till utveckling och förändring
• Hur planerar du tillsammans med personalen men där det är de
äldres behov som får styra utformning och design?
• Vad händer med arbetsmiljön när de äldres behov är styrande?
• Inredning, ljussättning och välfärdsteknologi – exempel från
boenden i Gävel, Växjö och Åkersberga
Kristoffer Andersson
Fastighetschef
Humana
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 inom både hjälpmedel, ljussättning
och dekoration. Kristoffer berättar om en ny planeringsprocess, där
man tänker nytt kring behovsanpassning och att sätta den äldres behov i centrum. Du får ta del av hur man har utformat och inrett boenden
i Gävle, Växjö och Åkersberga.

MAR arkitekter och Atrio Arkitektkontor

ANMÄL DIG IDAG!
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PRAKTIKFALL

11:30 Hur du planerar och utformar ett hemmalikt och
tryggt boende med de äldre i fokus

• Vad vill vi med vårt boende för äldre? Visioner som tar sin
utgångspunkt i att de äldre ska fortsätta att leva som de tidigare
har gjort
• 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 visonen
– hemmaliknande miljöer som är funktionella och som inspirerar
• Att skapa en miljö som är öppen och attraktiv för anhöriga och
besökare samt 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

Källa: White arkitekter

• Hur kan inredning, färger och möblering främja de äldres hälsa
och känsla av trygghet?
• Hur ny välfärdsteknologi har underlättat för personalen och
bidragit till en högre livskvalitet för de äldre
Kristin Norrgård
Avdelningschef vård och omsorg
Arvika kommun
I Arvika kommun har man satsat på att modernisera, införa välfärdsteknologi och förbättra inredning och möblering i befintliga
boenden. Genom små medel har man åstadkommit stora förbättringar där både boende och personal har fått en mer funktionell och
stimulerande miljö. Kristin berättar om projektet och hur man utifrån
ny forskning och ny teknik strävat efter att skapa moderna miljöer.

Stella Lindstam
Arkitekt
Tovatt architects & Planners

PRAKTIKFALL

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.

• Så får du till en fungerande samverkansprocess i projektgruppen
där kommunen, de boende, personal och externa parter finns
representerade
• Hur du börjar i rätt ända och lägger fokus på vilka behov gällande
arbetsmetoder och miljö som de boende och personalen har
• Hur du utifrån de identifierade behoven skapar en design där tillgänglighet, hållbarhet och inspirerande boendemiljö ligger i fokus

12:20 Lunch och nätverkande
EXPERTANFÖRANDE

13:20 Stimulerande och trygga utemiljöer – så
ökar möjligheterna för äldres upplevelser utomhus

• Utemiljön som arena för den äldres hälsa och trivsel
• Hur kan vi utforma äldres utemiljöer utifrån vetenskapliga
samband om utevistelse och äldres hälsa?
• Hur bör vi utforma och använda utemiljöerna för att individer
med olika behov ska känna sig trygga och få positiva
upplevelser?
Anna Bengtsson
Agr. Doktor
Sveriges lantbruksuniversitet

15:30 Planering och byggnation av framtidens
äldreboende i praktiken – så uppnår Kalmar effektiva
och moderna boendemiljöer

Lars Axelsson
Supportchef
Kalmars kommun

Rikard Aläng
Projektledare
Rikshem

I Kalmars kommun arbetar man utifrån en pågående boendeplan
som ska göra så att alla äldre som vill och behöver, kan få en
lägenhet på äldreboende. Som ett led i det arbetet ersätter man
äldreboendet ”Norrliden” med ett det nya äldreboende ”Vänskapens
hus”. Lars och Rikard berättar om planeringen av det nya äldreboendet där man har bearbetatat utformningen i flera omgångar
samt involverat anhöriga och personal utifrån modellen ”Design med
omtanke”.

16:20 Moderatorn sammanfattar konferensen
16:30 Konferensen avslutas

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. Med avstamp från aktuell forskning om äldres utemiljöer,
hälsa och välbefinnande får du förslag på hur du kan utveckla
inspirerande utemiljöer, terrasser och trädgårdar. Hur du utifrån den
äldres behov utformar såväl säkra som stimulerande och inspirerande utemiljöer.

14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
PRAKTIKFALL

14:40 Modernisering och inredning av befintliga
boenden – så har Arvika åstadkommit mycket med
små medel

• Hur kan man enkelt modernisera en gammalmodig miljö och få
bort institutionskänslan?

Källa: Marge arkitekter
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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 inspiration från experter samt från pågående byggnationer av framtidens bostäder,
seniorbostäder och omvårdnadsboenden för äldre
• Uppdatera dig om det senaste inom behovsanpassad utformning av boenden för äldre och
ny teknik för att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön
• Veta mer om hur du implementerar teknik i hemmet 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 optimal boende- och arbetsmiljö
• 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 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.

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

Källa: White arkitekter
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Källa: Sweco

Källa: Marge arkitekter
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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 7 april

KONFERENS

6.780 kr

1.700 kr

rabatt

Boka senast 19 maj
7.480 kr

1.000 kr

rabatt

Ordinarie pris
8.480 kr

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 5.980 kr exkl. moms per person.

Konferens 31 maj och 1 juni 2017

Förnamn

Efternamn		e-post

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: OFF1426
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