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UR INNEHÅLLET 
• Framtidens äldreomsorg och boende för äldre – hur hanterar du samhällsförändringar och arbetar innovativt 

för att nå målen?
• Äldres behov och önskemål – användarstyrd planering för att hitta boendeformer som matchar olika  

gruppers behov 
• Behovsanpassad arkitektur och design - så individanpassar du och skapar trygga, trivsamma och tilltalande 

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

boende för äldre har varit

fullbokad under de fyra senaste

åren och fått 4,2 i snittbetyg!
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28-29 NOVEMBER
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INSPIRERAS AV INTRESSANTA PRAKTIKFALL



MÅNDAG 28 NOVEMBER 2016

09:00 Registrering

09:30 Moderatorn Karin Engstad, Eskilstuna kommun, 
inleder den första konferensdagen

 
Karin Engstad 
Utvecklingsstrateg 
Eskilstuna kommun

EXPERTANFÖRANDE
09:40 Boenden för en åldrande befolkning – hur svara 
upp mot behoven?
• Den åldrande befolkningen – en global utmaning som berör oss 

alla
• Hur ska behovet av bostäder för äldre kunna tillgodoses  

framöver?
• Vilka är de starkaste och viktigaste trenderna i utformning av 

bostäder för äldre? 
• Användarcentrerad design för att gestalta tjänster och miljöer för 

framtidens boendeformer

Oskar Jonsson
Forskare, fil. dr. i industridesign, Centre for Ageing  
and Supportive Environments (CASE), Institutionen för 
hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten
Lunds universitet

Oskar är fil. dr. i industridesign och biträdande forskare vid CASE: 
Centre for Ageing and Supportive Environments, Institutionen 
för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. 
Hans forskar inom åldrande- och designforskning med fokus på 
designprocesser och designlösningar som stödjer och berikar ett 
hälsosamt åldrande. Oskars föreläsning ger dig förhållningssätt och 
metoder i din boendeplanering utifrån aktuell forskning om behovs-
anpassad och framtidsinriktade boenden för äldre.

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
11:00 Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad 
hindrar dem från att bo som de vill?
• Vad vet vi om seniorers boendepreferenser och önskemål?
• Vilka gemensamma behov kan man hitta hos olika grupper?
• Vad hindrar dem från att bo som de vill?
• Vad får detta för konsekvenser för samhället och hur skulle det 

kunna vara istället?

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 folkhälsovetenska-
pen 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.

EXPERTANFÖRANDE
11:30 Fler och tillgängliga bostäder för äldre – vad 
behöver göras?  
• Därför måst tillgänglighet få kosta! Förslag på hur vi kan förbättra 

incitamenten för att öka tillgängligheten i det befintliga beståndet
• Hur vi kan nå en förbättrad flyttkedja för de äldre?
• Vad kan göras för att stimulera utvecklingen av fler och billigare 

bostäder?

Ewa Samuelsson
Konsult inom äldreområdet

Ewa är konsult och utbildare inom frågor som rör äldre samt Re-
geringens särskilde utredare för ”Bra bostäder för äldre”. Dessförin-
nan arbetade hon som äldreborgarråd i Stockholms stad. Under 
anförandet går Ewa närmare in på den delen i utredningen som rör 
behovet av fler och tillgängliga bostäder för äldre. Vilka hinder som 
finns och förslag på hur vi ska komma runt dem.

EXPERTANFÖRANDE
12:00 Integrerad och tillgänglig stad för äldre – hur 
behöver lokalsamhället vara riggat för att nå ett ökat 
kvarboende för äldre? 
• Hur kan du som planerar äldres boenden bidra till utvecklingen 

av en integrerad och tillgänglig stad?
• Hur identifierar du vad som behöver göras i ditt lokalsamhälle? 
• Att förbättra lokalsamhället så att de äldre kan bo kvar och leva 

integrerat med det övriga samhället

Daniel Nilsson
Projektledare och utredare
Urban Utveckling & Samhällsplanering 

Daniel arbetar på kunskapsföretaget Urban Utveckling & Samhälls-
planering som analyserar människors samspel med platsen och 
den fysiska miljön. Han har drivit många projekt inom utveckling av 
tillgänglighet och social hållbarhet i staden.

12:30 Lunch och nätverkande
 
PRAKTIKFALL         
13:30 Att få behov och ekonomi att gå ihop – så planerar 
Västerås sina bostads- och lokalresurser för att möta 
växande behov
• Så arbetar vi strategiskt och systematiskt med ekonomi, politiska 

beslut och äldres boenden
• Utveckling av staden och framtidens boende för äldre 
• Ramhandling för området Södra Källtorp – så skapas framtidens 

boenden för äldre genom gränsöverskridande dialog och samverkan 

Charlotte Bergdahl
Lokalstrateg 
Västerås stad
 
I Västerås stad har man utvecklat sitt strategiska arbete där man 
försöker arbetar parallellt med ekonomi, politiska beslut och 
planering av bostads- och lokalutveckling. Hör om en kommun i 
tillväxt och deras strategiska arbete för att möta växande behov av 
tillgängliga och ändamålsenliga boenden för äldre.
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PRAKTIKFALL     
14:20 Med den äldre i fokus – så utformar du ett  
äldreboende utifrån de äldres behov
• Att anpassa allt med detta som mål
• Stimulera och fokusera på det friska hos individen
• Teknik för enkelhet och vardag

Kristoffer Andersson
Fastighetschef Humana/ Projektledare
Södra Centralgatans vård- och omsorgsboende, Gävle

Det nybyggda äldreboendet Södra Centralgatan är ett av Sveriges 
mest moderna äldreboenden. Huset är planerat och byggt utifrån ett 
tydligt fokus på de äldre och har rustats med den nyaste tekniken 
inom både hjälpmedel, ljussättning och dekoration. Kristoffer berättar 
om planering och uppförande av boendet där man har arbetat på ett 
helt nytt sätt med att behovsanpassa och sätta den äldres behov i 
centrum. Södra Centralgatan blev färdigt i mars 2016.

15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL       
15:40 Kreativ ombyggnation för att skapa ett högkvalitativt 
boende och på ett ekonomiskt försvarbart sätt
• Hur Nässjö omvandlar ett befintligt äldreboende till ett modernt 

trygghetsboende
• Samverkansform mellan Nässjö kommun och Riksbyggen – för-

ening som tillämpar kooperativ hyresrätt 
• Hur vi planerar och genomför projektet för att skapa deltaktighet 

för alla parter
• Utformning av boendets inne- och utemiljö – att designa för ökad 

självständighet, trivsel och trygghet

Tore Johansson
Projektledare boende för äldre
Riksbyggen
 

Ove Mårtensson
Säljansvarig MO Jönköping
Riksbyggen
 

I Nässjö kommun satsar man på att skapa tillgängliga bostäder för 
äldre. Under anförandet får du höra om ombyggnationen av äldre 
seniorlägenheter till ett modernt och tidsenligt trygghetsboende. 
Renoveringen är planerad i tre etapper med start hösten 2016. 
Målsättningen är att de boende ska bo kvar under renoveringen, 
vara delaktiga i förnyelsearbete och sedan bli erbjudna att ta över 
boendet i driftsformen kooperativ hyresrätt. 

EXPERTANFÖRANDE    
16:30 Välfärdsteknologi inom hemtjänst och särskilt 
boende – så får vi det att hända
• Sverige ska bli bäst i världen på smart väldfärdsteknologi inom 

vård och omsorg – vad betyder det?
• Vad vill de äldre ha och hur vill de använda tekniken??
• Hur kan välfärdsteknologi leda till ökad kvalitet och effektivitet av 

verksamheten?
• LEDA för smartare välfärd – aktuellt om SKL´s arbete med nyt-

toskapande välfärdsteknologi

Maria Gill
Projektledare
SKL 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digital teknik 
för att underlätta för människor att vara självständiga och ha en god 
och jämlik hälsa. Med andra ord, att människor ska kunna utföra 
de uppgifter de klarar själva istället för att få hjälp av personal. 
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Maria kommer att presentera de viktigaste kunskaperna som finns 
nationellt inom välfärdsteknologi kopplat till boende för äldre och 
vad som är på gång för att stimulera införandet av teknik för äldre 
runt om i landet.

17:30 Moderatorn sammanfattar den första konferens-
dagen

17:40 Den första konferensdagen avslutas

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

 

TISDAG 29 NOVEMBER

08:30 Samling och morgonkaffe med smörgås

09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen

PRAKTIKFALL
09:10 Så skapar Solna ett ökat utbud av attraktiva  
boenden till en rimlig hyra – hör om utformningen av 
nytt trygghetsboende 
•  Hur vi har valt att utforma stadens första trygghetsboende för 

att skapa ett attraktivt och tryggt boendealternativ för äldre
•  Så har vi planerat för ett attraktivt boende men som inte blir för 

dyrt för den äldre
• Trygghetsboende i anslutning till äldreboende – detta erbjuder vi 

de äldre genom att ha närhet mellan de båda boendena
 

Samuel Klippfalk 
Kommunalråd (KD)
Solna stad

 
Samuel är kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden i 
Solna stad. Han berättar om stadens strategi för att skapa fler att-
raktiva och tillgängliga mellanboenden för äldre. I Solna stads första 
trygghetsboende kommer lägenheterna att vara tillgängliga och det 
kommer finnas gemensamma utrymmen för de boende. Målet är att 
hålla nere kostnaderna i projektet genom att bygga utifrån SABO:s 
koncept Kombohus Plus vilket ska leda till lägre hyror. 

PRAKTIKFALL
10:00 Att bygga för att stimulera det friska och skapa 
en trygg och trivsam miljö – framtidens demensboende 
i Karlstad
• Hur kvalitet, samarbete, ekonomi och design måste samspela 

för att nå målen för boendet
• Salutogen design för att skapa ett boende som erbjuder ökad 

självständighet, stimulans och trygghet för individen
• Hur du utformar den fysiska miljön för att skapa en lättorienterad 

och visuellt tydlig inom- och utomhusmiljö 

Ingela Marberg
Arkitekt
Tengbom Karlstad

Elin Eriksson
Civilingenjör och inredare
Tengbom Karlstad
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14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
14:40  Dialogbaserad projektutveckling – trygghets- 
boende i Rambergsstaden där dialogen ska få ge  
avtryck i utformningen 
• Genom dialoger ökar kunskaperna om platsen och de framtida 

hyresgästernas behov och önskemål
• Att genom medskapande processer göra invånarna delaktiga i 

förnyelsen av sitt område och boende
• Så kan dialogerna komma att påverka det fortsatta arbetet med 

utformningen av trygghetsboendet

Susanne Clase
Arkitekt 
White Göteborg 

Lisa Wistrand
Kulturgeograf, expert social 
hållbarhet
White Göteborg 

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. 

Lisa är kulturgeograf och expert inom social hållbarhet. Hon arbetar 
som samhällsplanerare på White där hon bland annat driver dia-
logprocesser i stadsutvecklingsprojekt. Lisa har tillsammans med 
Göteborgs Stad utvecklat dialogverktyg inom social hållbarhet.
 
White har tillsammans med FO Peterson tilldelats en markanvisning 
för ett trygghetsboende i Rambergsstaden i Göteborg. I projektet 
utvecklar man en metod för dialog där alla involverade parter ska 
vara delaktiga genom hela processen. Målet är att dialogerna ska 
ge god kunskap och input till utformningen och skapa en delaktig-
het som stärker sociala band. Projektet är fortfarande i ett tidigt 
skede men har väckt internationellt intresse. 

PRAKTIKFALL
15:30 Att hitta boendeformer som matchar olika gruppers 
behov – så når Alingsås en högre måluppfyllelse genom 
användarstyrd planering av äldres boenden
• Vad är det för bakomliggande behov och drivkrafter som gör att 

de äldre vill bo på olika sätt?
• Vad har de äldre för behov? 
• Utifrån denna kunskap, vilka blir de olika boendena som vi ska 

erbjuda?

Ing-Marie Odegren
VD  
Alingsåshem

Projektet ”Boendestrategier för äldre livet” är en viktig del av Alingsås-
hems strategiska arbete med att möta äldres behov av boende.  
Ing-Marie har varit ledare för projektet som haft som målsättning att 
öka kunskapen om äldres behov av boende och utifrån det hitta  
boendeformer som matchar olika gruppers behov. Under sitt  
anförande berättar Ing-Marie om projektet och vad man har kommit 
fram till.

16:20 Moderatorn sammanfattar konferensen

16:30 Konferensen avslutas

Karlstads kommun har storsatsat på högkvalitativt och modernt 
demensboende i och med beslutet att bygga Oskarslunds vård-
boende. Huset är uppfört och planerat i partnering med PEAB och 
rymmer 95 lägenheter anpassat för personer med demens. Det 
är certifierad Miljöbyggnad i nivå silver och byggnaden färdigställ-
des under våren 2016. Ingela och Elin kommer att berätta hur du 
utformar en trygg och trivsam miljö såväl inomhus som utomhus för 
äldre med demens

10:50 Förmiddagskaffe och nätverkande
 
PRAKTIKFALL
11:20 Individens behov i fokus när Linköpings kommun 
bygger nytt demensboende
• Hur en nybyggnation kan bli ett strategiskt verktyg för att nå en 

högre måluppfyllelse inom demensvården
• Så har vi arbetat med utformning av boendet med målet att 

skapa ett attraktivt och individanpassat boende för personer 
med demens

• Att bygga för ökad självständighet och en trygg och stimule-
rande miljö – färg, form och design på det nya boendet

• Medarbetarna är boendet viktigaste resurs – så har vi gjort 
medarbetarna delaktiga under byggnationen och arbetat för en 
högkvalitativ arbetsmiljö

• Välfärdsteknologi som möjliggörare – så har vi infört smarta 
tekniska lösningar som underlättar och stöttar

Elisabeth Viman
Samordnare äldreomsorg
Linköpings kommun

Per Nilsson
Arkitekt
m5arkitektur

Antalet personer med demenssjukdom väntas stiga kraftigt framö-
ver, från omkring 160000 personer idag till 250000 personer inom 
15 år. Därtill behöver demensvården moderniseras och förbättras 
för att öka tryggheten, självständigheten och framtidstron hos per-
soner med demenssjukdom och dess anhöriga. I Linköpings kom-
mun har man tagit fasta på detta där man nyligen har byggt det nya 
demensboendet ”Sandrinoparken” med goda resultat. Kommunen 
har också en tydlig ambition att arbeta nära forskning i utvecklingen 
av boendets verksamhet. Under anförandet kommer du att få höra 
hur man har valt att utforma boendets fysiska miljö i syfte att skapa 
en trygg och trivsam miljö för de äldre. 

12:20 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL 
13:20 Nyttoskapande välfärdsteknologi i nybyggt  
särskilt boende – vinster för verksamheten och den äldre
• Att genom trygghetslösningar och teknik underlätta och höja 

kvaliteten för de boende och för personalen 
• Så kan de äldre få en roligare och aktivare vardag med hjälp av 

tekniken
• Hur vi har utformat nya arbetssätt för att tekniken ska passa 

individens behov och önskemål

Ulla Tansen
Affärsområdeschef
Vardaga

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg 
med över 80 boenden runt om i landet. Ulla berättar om Varda-
gas erfarenheter av välfärdsteknologi i deras nybyggda särskilda 
boenden, nyttan med välfärdsteknologi och hur tekniken kan höja 
kvaliteten för personalen och för de äldre.
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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

•  Du får lära dig mer om hur du utvecklar ditt befintliga bostadsbestånd för att skapa fler attraktiva och trygga bostäder  
  för äldre

•  Få inspiration från experter samt från pågående byggnationer av framtidens bostäder, seniorbostäder och  
  omvårdnadsboenden för äldre

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

•  Veta mer om hur du implementerar teknik i hemmet så att de äldre känner sig trygga och trivs med att bo kvar hemma

•  Uppdatera dig om det senaste inom behovsanpassad utformning av boenden för äldre och ny teknik för att öka tryggheten  
  och förbättra arbetsmiljön

•  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 
konkurrenskraften.

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 varu-märket och 
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evene-
manget. 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: OFF1386

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Framtidens boende för äldre 2016

Tid 
Konferens 28-29 november 

Plats 
Ingenjörshuset 
Malmskillnadsgatan 46 
Stockholm 
Tel: 08-613 81 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

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. 
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Förnamn Efternamn  e-post adress 

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 7 oktober Boka senast 11 november Ordinarie pris

KONFERENS 6.780 kr  7.480 kr  8.480 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.480 kr exkl. moms per person.

1.700 kr rabatt
1.000 kr rabatt

Källa: White


