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Arrangeras av

KONFERENS  
30-31 MAJ 2018 
STOCKHOLM

FRAMTIDENS BOENDE 
FÖR ÄLDRE 2018

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”

MODERATORSPECIELLT INBJUDNA

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens boendemiljöer för äldre – hur möter du behoven hos en åldrande befolkning?

• Välfärdsteknologi som möjliggörare – så inför du ny teknik och skapar konkret nytta för personal och äldre

• Innovativ och hållbar boendeplanering som leder till en äldrevänlig stad och ett varierat utbud av boenden

• Gemensamt äldreboende och förskola – hur bör du tänka när du bygger hus för flera verksamheter?

• Behovsstyrd arkitektur och design – så skapas hemmalika, stimulerande och  trygga boendemiljöer

• Stimulerande utemiljöer för äldre – så skapar du sinnenas trädgård

4,2 i snittbetyg på de  
senaste sex konferenserna

Mats Olsson 
Framtidsstrateg 
Kairos Future

Malin Edlund 
Fransson 
Projektledare  
RISE/SICS 

Åsa Erkman 
Enhetschef 
landskap och 
stadsmiljö 
WSP

Ewa  
Samuelsson 
Konsult och 
rådgivare inom 
äldrefrågor

Källa: Marge arkitekter
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ONSDAG 30 MAJ 2018

09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:30-09:40 INLEDNING

Moderator Ewa Samuelsson, konsult och rådgivare 
inom äldrefrågor inleder den första konferensdagen

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

09:40-11:30 EXPERTANFÖRANDE

Det nya åldrandet – så kopplar du din boendestrategi 
till ny forskning om nästa generation äldre med Nära 
liv – Nära vård
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 
gruppdiskussioner om hur du kopplar din boendestrategi till 
forskning om nästa generation äldre, det nya åldrandet och 
strategier för boende för 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 fl ertal publikationer 
och böcker och är en mycket uppskattad föreläsare på ämnet. Han 
har medicinsk grundutbildning med idrottsmedicinsk profi l och har 
även studerat ledarskap i England och USA samt verksamhet och 
IT.

Mats Olssons föreläsning fi ck betyget 4,3 vid förra tillfället!

Avbrott görs för förmiddagskaffe

11:30-12:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:30-13:20 PRAKTKFALL

Forskningsanknutna arbetssätt för att bli en av 
Sveriges bästa äldrestäder med moderna och 
kvalitativa boendemiljöer för äldre 
• Hur kan äldrelivet gestaltas i framtidens Örebro?

• 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

Malin Sandell
Lokalplanerare
Örebro kommun

Berit Hjalmarsson
Projektkoordinator
Örebro kommun

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.

13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Gemensamt äldreboende och förskola – från planering 
till färdig byggnad 
• Huddinge kommun – visionär stadsbyggnad som skapar 

mervärde – boende för äldre och barn i samma byggnad

• Hur kan vi tänka helhet när vi planerar en stad som växer snabbt 
och förtätas?

• Varför är det så viktigt att tänka olika målgruppers behov i 
utvecklingen av offentliga lokaler?

• Hur vi har arbetat för att skapa en effektiv lokal samtidigt som 
den möter höga miljö- och energikrav

• Vad är det viktigaste du behöver tänka på när du utreder 
möjligheten att bygga lokaler för äldre med vårdbehov samt för 
förskolebarn?

 
Håkan Lindblom
Chef fastighetsutveckling
Huddinge samhällsfastigheter
 

Åsa Machado
Arkitekt
Origo arkitekter
 

I Huddinge kommun bygger man ett nytt äldreboende, ”Kvarteret 
bildhuggaren”, som består av 90 vård- och omsorgslägenheter och 
där byggnaden också inrymmer en förskola med sex avdelningar. 
Det här är ett unikt samarbete mellan kommunens förskole- och 
äldreomsorgsenhet, Huddinge samhällsfastigheter och Origo 
arkitekter. Håkan är chef för fastighetsutveckling på Huddinge 
samhällsfastigheter. Åsa är arkitekt på Origo arkitekter och ansvarig 
arkitekt för ”Kvarteret bildhuggaren”. Under anförandet får du höra 
om arbetet från planering till färdig byggnad. Byggnaden ska bli 
Miljöbyggnad silver.

14 :15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2018
KONFERENS 30-31 MAJ • STOCKHOLM

Källa: Marge arkitekter
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FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2018
KONFERENS 30-31 MAJ • STOCKHOLM

14:45-15:35 PRAKTIKFALL

Hur du planerar och utformar ett stimulerande och 
tryggt boende utifrån de äldres behov - framtidens 
demensboende
• Vad vill vi med vårt boende för äldre? 

• Visioner som tar sin utgångspunkt i de äldres behov av integritet, 
frihet, trygghet, stimulans och upplevelser 

• Hur du utformar lokaler som är kopplade till visionen – levande, 
vackra, trygga och funktionella miljöer 

• Inspirerande lokaler och innehåll där boende, personal och 
besökare mår bra 

Jannica Nilsson
Enhetschef Akvarellen
Kumla kommun

Akvarellen är ett demensboende utöver det vanliga, där 
hyresgästerna upplever trygghet, delaktighet och infl ytande samt 
att de får ett professionellt bemötande av underbar personal. 
Jannica är enhetschef på Akvarellen och berättar om hur man 
utifrån personcentrerad omvårdnad, inspirerande lokaler och innehåll 
har skapat ett unikt boende för personer med demenssjukdom. 
Akvarellen invigde sina nya lokaler i december 2017.

15:40-16:30 PRAKTIKFALL

Behovsstyrd arkitektur och byggnation av äldres boen-
demiljöer – så skapar du en hemmalik miljö som känns 
trygg, stimulerande och unik 
• Hur skapar du en bra boendemiljö utan institutionskänsla och 

som utgår från den äldres behov av ett nytt hem? 

• 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?

• Inredning, ljussättning och material som differentierar rummen 
och gör det hemmalikt

• Hur rums- och lokalutformningen, ljussättning och inredning 
kan underlätta orienterbarhet och rörelse för personer med 
demenssjukdom

• Så skapar du en god överblick för ökad trygghet dygnet runt

• Goda exempel från nytt vård- och omsorgsboende i Askersunds 
kommun 

Marie Villman
Projektutvecklare
Länsgårdarna fastigheter

Linda Björn
Arkitekt
Marge arkitekter

Marie är projektutvecklare på Länsgårdarna fastigheter där hon 
har varit med i planering och utformning av Askersunds kommuns 
nya vård- och omsorgsboende. Marie arbetade tidigare i Örebro 
kommun där hon bland annat var med och utvecklade det 
prisbelönta boendet Trädgårdarna. Linda är arkitekt vid Marge 
arkitekter och har en lång erfarenheter av planering och byggnation 
av boendemiljöer för äldre, däribland Trädgårdarna i Örebro 
kommun och det nya boendet i Askersunds kommun. Hör hur 
man har gått från fokus på personalens arbetsmiljö till att sätta de 
äldes behov i första rummet och skapa en hemmalik miljö. Det nya 
boendet i Askersunda kommun är under byggnation och beräknas 
bli färdigt år 2020.

16:30-16:40 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen

16:40-17:40 MINGEL

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

TORSDAG 31 MAJ 2018

08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen

09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Välfärdsteknologi i utveckling – så tar du höjd för 
framtiden och möjliggör nyttoskapande teknik för 
många år framåt
• Vi blir alltfl er äldre och många färre som ska försörja – hur kan 

vi ställa om organisation och tankesätt för att ta tillvara på 
teknikens möjligheter?

• Var befi nner vi oss egentligen idag? Trender inom 
välfärdsteknologi och äldre

• Smartare välfärd och teknik inom äldreomsorgen – hur får vi det 
att hända?

• Exempel från nyttoskapande teknik och individuellt stöd som 
stärker självständigheten och tryggheten för den äldre

• Att ta höjd för framtiden och skapa förutsättningar för 
nyttoskapande teknik – hur anskaffa och implementera ny teknik 
för att det ska bli hållbart i längden?

Malin Edlund Fransson
Projektledare 
RISE/SICS

Malin 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 Malin en framtidsspaning kring välfärdsteknologi 
inom äldreomsorgen och äldres boendemiljöer. Föreläsningen 
fokuserar på vilka lösningar som fungerar idag och vart forskningen 
är på väg för att ta utvecklingen vidare.

10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:40-11:30 PRAKTIKFALL

Strategisk planering och välfärdsteknologi för ökad 
kvalitet i särskilda boenden och i omsorgen av äldre

• Hur planerar man för högkvalitativa särskilda boenden i en tid då 
gruppen äldre ökar?

Källa: Marge arkitekter Källa: Marge arkitekter
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13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Livslångt boende och fl exibel boendeform – inspiration 
från bostadshus med satsning på miljöer för ett rikt 
socialt liv
• Utrymmesbehovet för socialt umgänget varierar genom livet 

liksom ekonomiska förutsättningar – bostadsutbudet behöver 
spegla detta

• Hur kan vi skapa förutsättningar för livslångt boende som 
erbjuder ytor och funktioner för ett rikare socialt liv?

• Hur kan vi få fastighetsägarna att tänka innovativt och satsa på 
upplåtelseformen kooperativ hyresrätt?

• Så har vi skapat en attraktiv boendeform i form av en 
kooperativa hyresrätter med fokus på det sociala livet och en 
god tillgänglighet

• Hur vi har tänkt i utformningen av huset för att möta behovet av 
gemenskap och aktiviteter hos äldre

• Aktiva boföreningar för att kunna erbjuda den service och 
bekvämlighet som de äldre önskar sig

Linda Näslund
Arkitekt 
Näslund Arkitektur 

Linda är utbildad arkitekt från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Hon har mångårig erfarenhet som arkitekt där hon bland annat har 
arbetat på Wingårdh arkitektkontor. Sedan 2007 bedriver Linda en 
egen verksamhet där hon främst arbetar med bostäder i olika skalor 
från fritidshus och villor till fl erbostadshus för privata beställare och 
bostadsbolag. Under anförandet berättar Linda om ett lyckat projekt 
i Örnsköldsviks kommun där man har utformat ett bostadshus för 
målgrupperna äldre och yngre med fokus på att skapa en miljö som 
möjliggör ett rikt socialt liv. Bostadshuset är en kooperativ hyresrätt.

14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:45-15:35 EXPERTANFÖRANDE

Trygga och inspirerande utemiljöer för äldre – att 
skapa miljöer som stimulerar sinnen och som på riktigt 
stimulerar de äldre
• Sinnenas trädgård – hur planerar du en utemiljö så att känslor 

och tankar väcks och ger en positiv inverkan på den fysiska och 
psykiska hälsan?

• Så utformas utemiljön för att utevistelsen ska bli både lustfylld 
och rogivande

• Så skapas en fi n plats för möten mellan boende på området, 
anhöriga, personal och besökande utifrån

• Hur du kan möta olika individers behov när du utformar 
trädgården – inspiration, tips och idéer

Åsa Erkman
Avdelningschef landskap och stadsmiljö
WSP 

Utemiljöer som stärker hälsa och välbefi nnande behöver utformas med 
en betydligt större variation och med en värdebaserad planering. Det 
handlar om att bättre anpassa utemiljön utifrån de äldres olika behov. 
Utifrån mångårig praktisk erfarenhet som landskapsarkitekt berättar 
Åsa om utformningen av äldres utemiljöer och ”Sinnenas trädgård”.

15:35-15:45 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

• Hur kan vi i större utsträckning se till de äldres behov när vi 
planerar framtida boendemiljöer och arbetssätt? 

• Hur kan välfärdsteknologi underlätta så att de äldre får en ökad 
självständighet och trygghet med hjälp av tekniken?

• Vi ser att tekniken innebär utökade möjligheter till individuellt 
stöd, men hur ska vi jobba för att förverkliga alla möjligheter?

 
Helene Duske  
Boendestrateg med ansvar för 
boendefrågor
Västerås stad

 

Ulrika Stefansson
Projektledare för 
välfärdsteknologi på särskilda 
boenden
Västerås stad
 

Det fi nns en farhåga att teknik kan leda till mindre integritet för 
den äldre. Men i Västerås är det snarare tvärtom. Fokus ligger på 
hur teknik kan ta bort icke-centrala arbetsuppgifter för personalen 
och istället frigöra personalens tid till att fi nnas där de behövs. 
Helene är boendestrateg och Ulrika projektledare välfärdsteknologi, 
särskilda boenden inom Västerås stad. Under anförandet får du 
höra om Västerås aktuella arbete med ramfunktionsprogram för 
särskilda boenden och hur lokal, teknik och arbetssätt ska leda till 
en högkvalitativ boendemiljö och omsorg av äldre. Hur man med 
hjälp av god boendeplanering och tillämpning av välfärdsteknologi 
vill skapa en högkvalitativ boendemiljö för äldre.

11:30-12:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:30-13:20 PRAKTIKFALL

Framtidens boendemiljöer för äldre – så möter du 
behoven av bostäder och miljöer för en åldrande 
befolkning
• Uppsala – en äldrevänlig stad med en mångfald av boenden

• Hur vi har tagit ett helhetsgrepp kring planering av den 
fysiska miljön och sociala aktiviteter för att skapa fl er och bra 
boendemiljöer för äldre  

• Hur vi utifrån dialog med de äldre arbetar för en tillgänglig och 
inkluderande stad för äldre med ett rikt utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter

• LOV, LOU, egen regi – utmaningar och möjligheter med 
mångfald av upplåtelseformer

• Så planerar och bygger vi nya boendemiljöer med fokus på 
hemkänsla och en god arbetsmiljö

• Planering av bostäder, mellanboenden och särskilda boenden 
för att tillgodose behoven av attraktiva och funktionella 
boendemiljöer för äldre

 
Jesper Kyrk
Avdelningschef
Uppsala kommun
 

Roger Jo Linder
Projektledare
Uppsala kommun
 

Uppsala kommun har uppmärksammats för sin satsning på 
att vara en äldrevänlig stad. De har genomfört en omfattande 
medborgardialog för att fånga upp de äldres behov och önskemål. 
Under anförandet kommer Jesper och Roger att berätta om hur 
de arbetar aktivt med att erbjuda aktiviteter som förstärker den 
sociala stimulansen och tillhörigheten till ett sammanhang. Du får 
också höra hur man arbetar med planering och byggnation av nya 
särskilda boenden där stort fokus läggs på att skapa hemkänsla 
och en god funktionalitet. Uppsala kommun har boenden utifrån 
såväl LOV, LOU och egen regi.

Källa: Marge arkitekter
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Källa: Clarus arkitekter

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 fi nansiera 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

• 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 
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.

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

Källa: Marge arkitekter



©
 A

b
ili

ty
 P

ar
tn

er
 2

0
1

8

Konferenskod: OFF1479

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2018

Tid
Konferens 30-31 maj 

Plats
Piperska muren 
Scheelegatan 14
Stockholm 
08-545 538 30

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

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.

99%
av våra kunder 

rekommenderar oss 

– testa du också!

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 30-31 maj  

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 23 mars Boka senast 11 maj Ordinarie pris

KONFERENS 6.790 kr 7.490 kr 8.490 kr

Mängdrabatt
Anmäl 3 personer eller fl er från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.

1.700 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Källa: Clarus arkitekter

Källa: Marge arkitekter


