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Preliminärt program: 

Framtidens boende för äldre 2016 
Konferens 28-29 november * Ingenjörshuset, Stockholm 

Ur innehållet: 

• Boenden för en åldrande befolkning – hur möta framtida behov?  
• Att få behov och ekonomi att gå ihop – så når du målen genom strategisk planering och 

innovativa samverkansformer  
• Tillgänglighetssmart utveckling av staden och de äldres boenden – effektivt 

tillgänglighetsarbete för att öka de äldres självständighet  
• Att framgångsrikt rusta och renovera befintligt bestånd för att skapa moderna och tidsenliga 

boenden för äldre 
• Behovsanpassad arkitektur och design för personer med demens – så skapar du trygga och 

stimulerande boenden anpassade för den moderna demensvården 
• Välfärdsteknologi inom hemtjänst och särskilt boende – den senaste utveckling och 

arbetssätten	  

Bekräftade talare: 

Oskar Jonsson, Forskare, fil. dr. i industridesign, Lunds universitet  
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L)  
Ewa Samuelsson, Rådgivare inom äldreområdet  
Kristoffer Nilsson, Projektledare, Södra Centralgatans vård- och omsorgsboende, Gävle 
Ingela Marberg, Arkitekt, Tengbom Karlstad 
Elin Eriksson, Civilingenjör och inredare, Tengbom Karlstad 
Daniel Nilsson, Utredare, Urban utveckling  
Ann-Greta Brodin, Projektledare, Myndigheten för delaktighet  
Ulla Tansen, Affärsområdeschef, Vardaga 
Samuel Klippfalk, Kommunalråd, Solna stad 
Susanne Clase, Arkitekt, White Göteborg 
Lisa Wistrand, Kulturgeograf, expert social hållbarhet, White Göteborg  
 
Programmet är under produktion och flera talare kommer att presenteras 
inom kort på www.abilitypartner.se 
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Måndag 28 november 
09:30 Registrering 
10:00 Konferensens moderator inleder konferensen  
  
EXPERTANFÖRANDE 
10:10 Boenden för en åldrande befolkning – hur svara upp mot behoven? 
 
Oskar Jonsson 
Forskare, fil. dr. i industridesign, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), 
Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten 
Lunds universitet  
 
10:50 Kort bensträckare 
 
EXPERTANFÖRANDE        
11:00 Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? 
 
Barbro Westerholm 
Riksdagsledamot (L)  
 
EXPERTANFÖRANDE   
11:30 Fler och tillgängliga bostäder för äldre – vad behöver göras?   
 
Ewa Samuelsson 
Rådgivare inom äldreområdet  
 
12:30 Lunch och nätverkande 
  
PRAKTIKFALL          
13:30 Att få behov och ekonomi att gå ihop – så planerar du utveckling av fastighetsbeståndet 
och olika typer av boenden för att möta växande behov 
 
PRAKTIKFALL          
14:20 Så planerar och utformar du ett stimulerande och tryggt boende med fokus på att 
stimulera det friska hos individen 
 
Kristoffer Nilsson 
Projektledare 
Södra Centralgatans vård- och omsorgsboende, Gävle  
 
15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 
  
PRAKTIKFALL        
15:40 Kreativ ombyggnation för att skapa ett högkvalitativt boende och på ett ekonomiskt 
försvarbart sätt  
 
PRAKTIKFALL          
16:30 Att bygga för att stimulera det friska och skapa en trygg och trivsam miljö – framtidens 
demensboende i Karlstad 



Copy right: Ability Partner Europe AB 

 
Ingela Marberg 
Arkitekt 
Tengbom Karlstad  
	  
Elin Eriksson 
Civilingenjör och inredare 
Tengbom Karlstad  
	  
17:20 Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen 
17:30 Den första konferensdagen avslutas 
  
Välkommen till gemensamt mingel! 
 
Tisdagen 29 november 
08:00 Samling och morgonkaffe med smörgås 
08:30 Moderatorn inleder den andra konferensdagen 
 
EXPERTANFÖRANDE 
08:40 Universell design - vad behöver du rigga i lokalsamhället för att de äldre ska ha möjlighet 
att bo kvar och leva integrerat med det övriga samhället? 
 
Daniel Nilsson 
Utredare 
Urban utveckling  
 
EXPERTANFÖRANDE 
09:10 Välfärdsteknologi inom hemtjänst och särskilt boende – så får vi det att hända 
 
Anna-Greta Brodin 
Projektledare 
Myndigheten för delaktighet  
 
10:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 
  
PRAKTIKFALL 
10:40 Nyttoskapande välfärdsteknologi i nybyggt särskilt boende – vinster för verksamheten 
och den äldre 
 
Ulla Tansen 
Affärsområdeschef 
Vardaga  
 
PRAKTIKFALL  
11:30  Individens behov i fokus vid planering och byggnation av nytt demensboende 
 
12:20 Lunch och nätverkande 
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PRAKTIKFALL 
13:20  Så skapar du ett ökat utbud av attraktiva boenden till en rimlig hyra – hör om 
utformningen av nytt trygghetsboende  
 
Samuel Klippfalk 
Kommunalråd 
Solna stad 
 
14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande 
 
EXPERTFÖRELÄSNING 
14:40 Dialogbaserad projektutveckling - trygghetsboende i Göteborg där dialogen ska få ge 
avtryck i utformningen  

Susanne Clase 
Arkitekt 
White Göteborg  
 
Lisa Wistrand 
Expert på social hållbarhet 
White Göteborg  
 
15:40 Moderatorn sammanfattar konferensen 
15:50 Konferensen avslutas 
 


