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Framtidens boende
för äldre 2022

KONFERENS 29 NOVEMBER 2022 | PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT
UR INNEHÅLLET
Framtidens behovsanpassade boenden för äldre – så skapar du attraktiva, funktionella
och trivsamma boendemiljöer
Så når du en god lokalresursplanering för att möta framtida behov av boende för äldre
Processen bakom en lyckad om- eller nybyggnation – så når du ett lyckat projekt
Klimatanpassning av särskilda boenden – så skapas en god innemiljö vid värmeböljor
Coronapandemi och särskilda boenden – hur påverkar det din boendestrategi?
Demensboenden på vetenskaplig grund – den senaste forskningen och praktiken
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TISDAG 29 NOVEMBER
09:15-09:45 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:45-09:55 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator Monica Berglund, Banga Akademi AB
09:55-10:40 PRAKTIKFALL

Framtidens boende för äldre – så bygger du attraktiva
boendemiljöer i linje med myndighetskrav och
framtidens äldreomsorg
• Uppdrag livet! För vem bygger vi och vad är det vår verksamhet
handlar om?
• Hur möter du de myndighetskrav som finns på moderna
boendemiljöer?
• Hur skapar du en stimulerande och trygg hemmiljö med de
äldres behov i fokus?
• Hur skapar en attraktiv och funktionell arbetsplats för
personalen?
• Hur arbetar du samlat med planeringen av boendemiljö och
innehåll för att både skapa ett hem och en arbetsplats?
Monica Berglund
Grundare
Banga Akademi AB och tidigare VD Tre Stiftelser
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.
10:40-11:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:05-11:50 EXPERTANFÖRANDE

Goda boendemiljöer för äldre – så utvecklar du vård- och
omsorgsboenden i linje med aktuell forskning
• Ny generation äldre med andra värderingar, längre livslängd och
ny hälsoprofil – vad säger forskningen om åldrandet?
• Hur kommer framtidens kommunala äldreomsorg att se ut?
• Vad blir viktigt i den tidiga planeringen för att säkra goda
boendemiljöer?
• Miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande – så skapas
boendemiljöer för en god och säker omvårdnad
• Kan miljön vara personcentrerad?

• På vilket sätt kan miljön stötta en god och säker vård?
Helle Wijk
Professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö
samt vård av äldre
Göteborgs universitet
Helle Wijk är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö
samt vård av äldre och har mer än 30 års erfarenhet av geriatrisk
omvårdnad. Helle forskar inom områdena vårdmiljöns betydelse
samt vård och omsorg av äldre. Hennes forskning inom äldreområdet
fokuserar på det personcentrerade förhållningssättets inflytande för
en god och säker vård. Vårdmiljöforskningen inriktas på faktorer i
vårdmiljön som har betydelse för patienters/boendes hälsa, funktion,
aktivitet och välbefinnande, samt som förutsättning för personalens
arbetssätt. Helle är forskargruppsledare för institutionens forskargrupp
inom Vårdmiljöforskning och är gästprofessor vid Centrum för vårdens
arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola. Hon bedriver också
forskning inom Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs
universitet (GPCC). Helle är ordförande för forskarnätverket
Vårdforskning i Samverkan, styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad
samt ledamot i styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren
Senior Alert och SveDem.
12:00-12:45 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens hälsofrämjande boendemiljöer för äldre
– så kan arkitektur skapa förutsättningar för trivsel och
livskvalitet
• Senaste utvecklingen vad gäller framtidens boende för äldre
• Så bygger du för ökad livskvalitet och hälsa och skapar en
attraktiv arbetsmiljö för personalen
• Hur skapar du en bra boendemiljö utan institutionskänsla och
som utgår från den äldres behov av ett nytt hem?
• Inredning, ljussättning och material som differentierar rummen
och skapar en känsla av hem
• Hur rums- och lokalutformningen, ljussättning och inredning
kan underlätta orienterbarhet och rörelse för personer med
demenssjukdom
• Coronapandemin och särskilt boende – vad har vi lärt oss och
hur kan lokalerna stötta verksamheten?
• Så skapar du en god överblick för ökad trygghet dygnet runt
• Hur du bygger hållbart och skapar värden genom återbruk vid
om- och nybyggnation
• Goda exempel från nyligen uppförda vård- och omsorgsboenden
på landsbygden samt i staden
Susanne Ramel
Arkitekt och partner
Marge arkitekter
Linda Björn
Arkitekt och partner
Marge arkitekter
Susanne Ramel och Linda Björn är arkitekter och partners på Marge
arkitekter, båda med en lång erfarenhet av planering och byggnation
av boendemiljöer för äldre. Lyssna till en inspirerande föreläsning
om hur du kan skapa attraktiva, funktionella och hållbara vård- och
omsorgsboenden med stort fokus på att förverkliga en hemmalik
miljö.
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12:45-13:45 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:45-14:25 PRAKTIKFALL

Med trivsel och funktion i fokus – så utvecklas nästa
generations vård- och omsorgslägenheter för äldre i
Stockholm
• Vad efterfrågar verksamheten idag och hur ser framtidens
önskemål ut?
• Hur skapar vi behovsanpassade och trivsamma boendemiljöer
och som klarar hygienkraven? Presentation av nytt
ramprogram för vård- och omsorgsboenden
• Hur möter vi kraven på klimatanpassade boendemiljöer som är
funktionella och behagliga även vid extremväder?
• Vad kan en samverkansentreprenad ge för fördelar för kvalitet,
ekonomi och arbetsmiljö?
Karl Frisell			
Chef nybyggnation		
Micasa Fastigheter
Hanna Markkula
Utredare
Micasa Fastigheter				
Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag och största aktör
inom vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder med
hyresrätt i Stockholm. För att möta behoven av goda boenden
för äldre i Stockholm har Micasa Fastigheter arbetat fram ett nytt
ramprogram för vård- och omsorgsboende för äldre. Karl Frisell är
chef nybyggnation på Micasa Fastigheter och Hanna Markkula är
utredare på Micasa Fastigheter. Under anförandet presenterar de
ramprogrammet för vård- och omsorgsboenden samt strategier
för att möta framtidens behov och krav på boendemiljöer för
äldre. Entreprenadformen är en mix av utförandeuppdrag och
totalentreprenad i samverkan. Genom samverkan så når man
så mycket längre än vad man hade kunnat göra annars och där
byggnationen kan bidra till mervärden för såväl hyresgäster,
äldreomsorgen och som för staden i stort. Framförallt kan man
genom samverkan säkra att de ekonomiska och kvalitetsmässiga
målen för projektet uppnås.
14:35-15:15 PRAKTIKFALL

Särskilda boenden i framkant – framgångsrik
ombyggnation av äldre fastigheter till trivsamma och
klimatanpassade boenden med god inomhusmiljö
• Vision och målbild – vikten av att ha detta tydligt kommunicerat
genom hela projektet
• Samverkan/partnering – att skapa engagemang för att få alla
att arbeta mot samma mål
• Tid för utredning – hur ett bra förarbete lägger grunden för en
lyckad ombyggnation
• Från äldre 70-tals hus till trivsamma och klimatanpassade
särskilda boenden med god inomhusmiljö
Jarmo Lahtinen
Utvecklingsledare
Vänersborgs kommun

Under varma somrar lider många äldre i värmen på särskilda
boenden, men i Vänersborg har man kommit runt det
problemet. Detta tack vare en genomtänkt strategi för om- och
tillbyggnation av särskilda boenden för äldre med extra satsning
på klimatanpassning och inomhusmiljön. I föreläsningen möter
vi Jarmo Lahtinen som är utvecklingsledare och samordnare för
byggnationerna i Vänersborgs kommun. Lyssna till en inspirerande
föreläsning om en lyckad planerings- och byggnationsprocess
baserat på att göra alla, från chefen till personal, vårdtagare och
övriga intressenter, delaktiga i processen. Byggnationen av de fem
särskilda boenden för äldre har lockat över 60 studiebesök från
olika delar av landet och snart har Vänersborg även färdigställt
sitt sjätte boende. Utvecklingen av de 5 första boendena har skett
i ett 10-årigt samarbetsprojekt i så kallad partneringform mellan
Vänersborgs kommun, Skanska och AB Vänersborgsbostäder.
15:15-15:40 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:40-16:20 PRAKTIKFALL

Framgångsrik utbyggnation med hyresgästerna i fokus
– att med begränsade resurser ställa om till ett modernt
demensboende med nöjda hyresgäster och stolt
personal
• Här vill jag bo! Utbyggnationen av ett befintligt demensboende
blev ett attraktivt hem för hyresgästerna – hur byggnad,
inredning och utemiljö kan stötta detta mål
• Att förnya en befintlig boendemiljö med hyresgästen i fokus
- metoder för att involvera verksamheten i planerings- och
byggnationsprocessen
• Hur vi har utformat den fysiska miljön med fokus på det som
är hälsofrämjande för personer med demensdiagnos
• Personcentrerad äldreomsorg med delaktighet och integritet –
så har det tagit sig uttryck i boendet
• Hur vi har valt att modernisera de befintliga lokalerna och
inrett kopplat till visionen att skapa trygga och funktionella
inne- och utemiljöer som inspirerar
• Coronapandemin och boendets första tid i drift - så har vi
skapat förutsättningar för verksamheten att hålla smittan borta
Kristin Norrgård
Projektledare och stabschef
Arvika kommun
Kristin Norrgård är projektledare och stabschef i Arvika
kommun. Under anförandet berättar hon om kommunens
lyckade utbyggnation av ett befintligt demensboende.
Hyresgäster, anhöriga, besökare, personal och smittskydd
är mycket nöjda och stolta. I projektet har man gjort en stor
satsning på en vacker och behaglig innemiljö, färgsättning
och inredning samt en hälsofrämjande utemiljö. Därtill
flertalet olika typer av gemensamhetsutrymmen som är väl
överblickbara. Projektledaren har lagt mycket kraft på att lyfta
in verksamhetens behov i förnyelsen av boendet och på att
få med sig förvaltare, politiker, byggare och projektörer på
denna resa. Boendet utvecklades före pandemin men där man
i efterhand har förstått att boendets utformning blivit mycket
lyckat vad gäller hur miljön kan stötta smittskyddsarbetet.
Under föreläsningen får du också höra om Arvika kommuns
ramprogram för utformning av vård- och omsorgsboende
som beskriver principer och krav på lokalerna. Detta för
underlätta kommande arbeten med ny- och ombyggnationer i
projekterings- och produktionsskede.
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16:30-17:10 PRAKTIKFALL

Så skapas framtidens vård- och omsorgsboenden
genom behovsanpassad utformning och organisation
som ger personal, boende och anhöriga möjlighet att
påverka
• Hur vi skapar goda och yteffektiva boendemiljöer med stor
”hemmakänsla” och en god arbetsmiljö för personalen
• Kvalitet, trygghet och ekonomi – hur kan vi kombinera detta
tillsammans med personal och boende, i en tid där allt fler
behöver del av vård- och omsorg?
• Lärdomar och erfarenheter från Vardagas uppförande av
flertalet vård- och omsorgsboenden
Malin Appelgren
Tillväxtchef
Vardaga
Malin Appelgren är tillväxtchef på Vardaga där hon ansvarar
för etablering av nya verksamheter över hela landet för äldre
samt för personer med funktionsnedsättning. Malin och hennes
kollegor på tillväxtavdelningen ansvarar för hela kedjan från idé till
projektledning av byggnation och inflytt. Under anförandet berättar
Malin om de samlade kunskaper som de fått utifrån att ha byggt
många särskilda boenden. Du får ta del av Vardagas lärdomar,
erfarenheter och tips för att nå en framgångsrik planering och
byggnation av ett behovsanpassat särskilt boende med nöjda
hyresgäster och personal.

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.

17:10-17:15 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.
17:15 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Framtidens boende för äldre 2022
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 29 november 2022

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

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.

Pris konferens

Välj om du vill delta på plats eller digitalt.

Anmäl dig senast 7 oktober
Anmäl dig senast 18 november
Ordinarie pris

6.490 kr
6.990 kr
7.490 kr

1.000 kr i rabatt
500 kr i rabatt

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 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

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

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: OFF1685
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