
B SVERIGE
PORTO BETALT

Elmia, Box 6066, 550 06 Jönköping

Läs mer på: elmia.se/aldre

”När saker ställs  
på sin spets!”

Fakta, priser och anmälan

Konferens för dig som  
arbetar med eller har  
intresse för äldrefrågor.

24 –25 APRIL 2018 
ELMIA, JÖNKÖPING

Ställ ut på Elmia Äldre!

Vill du träffa konferensdeltagarna eller har du  produkter som är intressanta att visa för denna målgrupp? 
Då är mässan på Elmia Äldre rätt plats. I navet av konferensen hålls en mässa där du har alla  möjligheter 
att  marknadsföra dig och dina produkter. 
 
Monterpaket
3x2 meter utställningsyta (6 m2), inredning  
med ståbord, två stolar samt ett eluttag.
Förmiddags- och eftermiddagskaffe.  
Pris: 14 970 kr ex moms

Boka plats av oss:
Magnus Nying   
036-15 22 59  
magnus.nying@elmia.se

Henrik Thorzén
036-15 20 02
henrik.thorzen@elmia.se 

Paket 1 • Tvådagarspaket 24–25 april 
Pris: 2 900:-  

Priset inkluderar samtliga seminarier, för middagskaffe,  
luncher, efter middagskaffe och After Conference.  
Entré till mässan är inkluderat i priset.

Paket 2 • Dagspaket 24 april  
Pris: 1 596:-

Priset inkluderar alla seminarier samt  förmiddagskaffe, 
lunch, eftermiddagskaffe och After Conference. 
Entré till mässan är inkluderat i priset.

Paket 3 • Dagspaket 25 april  
Pris: 1 596:-

Priset inkluderar alla seminarier samt  förmiddagskaffe, 
lunch, eftermiddagskaffe och After Conference.  
Entré till mässan är inkluderat i priset.

After Conference 24 april, kl 19.00
Mingel och tilltugg i Café Syd. Ingår i paket 1-3.

Samtliga priser är exklusive moms om inget annat anges.

Anmälan till konferensen sker på: elmia.se/aldre

Obs! Anmälan är bindande. Platsen kan dock 
överlåtas till annan person  på samma arbetsplats. 

Registrering:
Alla besökare registrerar sig i Elmia Kongress-  
och Konserthus, Entré 6 på Elmia. Registreringen  
öppnar klockan 07.45.

Datum: 24–25 april 2018

Plats: Elmia, Jönköping

Öppettider: Tisdag och onsdag, kl 07.45–17.00

Webb: elmia.se/aldre

Arrangör: Elmia i samarbete med  
Hälsohögskolan i Jönköping.

Frågor gällande innehåll av  
konferensprogram och föreläsare:
Sofi Fristedt 
036-10 12 69
sofi.fristedt@ju.se
Susanne Johannesson 
036-10 13 14
susanne.johannesson@ju.se
Marie Ernsth Bravell 
036-10 13 12
marie.ernsth-bravell@ju.se

Frågor om posterutställningen:

Sofi Fristedt - se uppgifter ovan

Frågor gällande anmälan:
Eva Siwe
036-15 21 31
eva.siwe@elmia.se
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19. Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig!
Det skulle räcka med fem viktiga tillgänglighetsanpassningar 
av äldre människors hem, för att öka deras självständighet 
och minska kostnader för hemtjänst. Utöver detta kan 
investeringar i tillgänglighet leda till ytterligare besparingar, 
exempelvis genom uppskjuten flytt till särskilt boende och 
färre fallskador.
Björn Slaug, forskningsingenjör, M Dr, Lunds universitet
Oskar Jonsson, biträdande forskare, Fil Dr, Lunds universitet

20. Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning
Om vad som kan känneteckna åldrande hos personer  
med intellektuell funktionsnedsättning, utifrån de kunskaper 
och erfarenheter som vi fått som medlemmar i ett tvär- 
professionellt habiliteringsteam.
Personal vid vuxenhabiliteringen, Region Jönköpings län

21. Hur kan vi se på lärande i äldreomsorg?
Individuell och kollektiv reflektion som verktyg. Reflektion har 
argumenterats som ett verktyg för att förstå vad och varför 
vi gör något och som ett sätt att också värdera praktisk 
kunskap. För att leda till ett lärande måste reflektion dock 
ske individuellt såväl som kollektivt. Ulrika berättar om mitt 
avhandlingsarbete och situationer kring lärande för personal 
i äldreomsorg. 
Ulrika Börjesson, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

22. Ett gott liv på äldre dar – även för döva, blinda  
eller dövblinda personer
Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och 
omsorgens kvalitet. För människor som söker vård är kunskap, 
förståelse och delaktighet en förutsättning för att han eller  
hon ska kunna ha inflytande över sin egen hälsa, vård och 
behandling. Det är särskilt viktigt att alla, som i sitt arbete möter 
personer med funktionsnedsättningar, har kunskap om hur 
bemötande och förhållningssätt kan påverka både positivt och 
negativt. Här får du möta personer med egen erfarenhet av att 
vara äldre och leva med en syn- eller hörselnedsättning, som  
exemplifierar goda förhållningssätt och ett gott bemötande 
utifrån sitt perspektiv.
Åsa Gustavsson, JLDTF (Jönköpings läns döva- och  
teckenspråkigas förbund)
Anita Svenningsson, SRF Jönköpings län (Synskadades  
Riksförbund)

23. Senior Alert i forskning – resultat och erfarenheter
År 2010 introducerades kvalitetsregistret Senior Alert nationellt 
och används numera i de flesta kommuner, regioner och  
landsting. Tanken med Senior Alert är att ge vårdpersonal  
verktyg att arbeta med förebyggande vård bland äldre och 
registret kan användas för att studera förbättringar både i den 
egna verksamheten och i forskningssammanhang. Här  
presenteras den forskning som hittills har publicerats.
Christina Lannering, doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping
Linda Johansson, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping
Annika Nordin, Fil Dr, Hälsohögskolan i Jönköping

24. Posterutställning
Presentation av de posters som medverkar i posterutställningen. 
Plats: Posterytan

13. Hur gör vi Esthers dag så bra som möjligt  
(när saker ställs på sin spets)?         
Esther är ett samarbete mellan kommunerna, primärvården 
och specialistvården i Jönköpings län, som spridit sig ut i 
världen, bland annat till Singapore. Vi jobbar ständigt med 
frågan; hur kan vi göra saker bättre, enklare och lättare för 
vår Esther på hennes resa genom vård och omsorg? Genom 
åren har många goda idéer förverkligats. Vi delger några 
av de lärdomar, utmaningar, goda idéer och lösningar som 
gjorts när och fjärran.   
Nicoline Vackerberg, utvecklingsledare, Region Jönköpings län

14. Allting börjar med en idé – VISAM arena
Du har säkert många gånger tänkt: ”Det där hade kunnat 
fungera bättre”, eller ”Varför har ingen tänkt på det här?” 
På VISAM Arenas idéportal samlar vi idéer, behov, problem 
och lösningar. VISAM Arena förbereder utvalda idéer  
med potential för att utvecklas och kunna möta framtida  
utmaningar och användares behov. Det gör vi tillsammans 
med företagen, forskning och hälsa, vård och omsorg i 
region Jönköping. Här berättar vi om hur du kan förverkliga 
dina idéer tillsammans med oss.
Helen Ljunggren, projektledare, VISAM Arena, ALMI
Sofi Fristedt, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

15. Ett hårt slag för äldre – våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ofta tabubelagt och inget ”man 
pratar om”. Vård- och omsorgspersonal arbetar nära äldre 
personer i behov av stöd och är därför nyckelpersoner  
för att upptäcka förekommande våld och risk för vålds-
utsatthet. Samtidigt är det oklart hur vanligt förekommande 
det är och vad som kan göras åt problemet.
Jonas Sandberg, docent, Hälsohögskolan i Jönköping
Linda Johansson, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

16. Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande för personer  
med ryggmärgsskada?
På ett ögonblick kan livet förändras och stora delar av  
vardagen kan bli en utmaning. Varje år drabbas nästan  
300 personer av en ryggmärgsskada i Sverige. Men vad  
händer flera år efter skadan och i takt med åldrandet? Här  
presenteras ett urval studier inom området att åldras med  
fysisk funktionsnedsättning, med specifikt fokus på ryggmärgs-
skada. Evidensbaserade möjligheter att främja ett aktivt och 
hälsosamt åldrande i denna grupp kommer att diskuteras.
Ulrica Lundström, Fil Dr och leg. arbetsterapeut, Lunds universitet 
Sophie Jörgensen, Med Dr och leg. läkare, Lunds universitet

17. Det är väl inte så konstigt om man vill dö när man  
är gammal …    
Om hur vi kan samverka för att förhindra självmord hos äldre.
Göran Melin, bitr räddningschef, Räddningstjänsten Jönköping
Kristina Ekberg, utvecklingsledare, Socialförvaltningen,  
Jönköpings kommun
Gustav Wass, utvecklingsledare, Socialförvaltningen,  
Jönköpings kommun
Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

18. Teknik för och med ett åldrande samhälle 
Mycket av den teknik som finns idag är utvecklad för snarare  
än med framtida användare. Men hur kan man involvera de 
framtida användarna, såsom äldre personer, deras närstående 
och personal i denna utveckling? Och hur påverkar det de 
produkter som tas fram om man gör det?
Sofi Fristedt, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping 
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Elmia Äldre är en konferens och mässa 
för alla som arbetar med eller är intresse-
rade av frågor som rör äldre och åldrande. 
Bakom arrangemanget står Elmia i sam- 
arbete med Hälsohögskolan i Jönköping.

Konferensen innehåller fyra gemen- 
samma storföreläsningar, två varje dag.  
I de valbara seminarierna väljer du ämne 
efter ditt intresse.

Kunskap och inspiration
Storföreläsningarna inleds på tisdagen med 
Susanne Rolfner Suvanto, som har haft 
regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till 
en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg 
om äldre. Hon ger sin syn på kvalitet och 
kvalitetsutveckling och varför det är dags för 
medskapande i vården och omsorgen. Vi får 
också lyssna till Jenny Hallgren, Hälsohög-
skolan i Jönköping, som i sin forskning  
konstaterar att sjukhusvistelser kan innebära 
risker för äldre personer. Hon kommer 
bland annat att berätta om hur onödiga 
inläggningar kan undvikas. Ida Kåhlin, 

förbundsordförande i Sveriges Arbets- 
terapeuter, lyfter intressanta resultat från  
sin avhandling med titeln ”Delaktig (även) 
på äldre dar. Åldrande och delaktighet 
bland personer med intellektuell funktions-
nedsättning som bor i gruppbostad”.  
Marcus Oscarsson ger en samlad över-
blick av riksdagspartiernas äldrepolitik och 
vilka konsekvenserna kan bli för äldrevår-
den beroende på vem som vinner valet.

Mässbesöket ingår 
Parallellt med konferensen arrangeras  
en mässa där du kan botanisera bland  
produkter och tjänster som underlättar för 
dig som arbetar inom äldrevård och äldre-
omsorg. Mässan ger en god överblick  
över utbudet på marknaden. Som  
konferensdeltagare har du fri entré till  
mässan och posterutställningen som visar 
de utvecklingsarbeten som pågår. 

Välkommen till två inspirerande dagar på 
Elmia i Jönköping!

Välkommen till två dagar av  
inspiration och kunskap 
på Elmia Äldre 24–25 april 2018

Hur skapar vi delaktighet och inflytande i vardagen? Hur ger vi den 
bästa vården till personer med demenssjukdom som mår psykiskt 
dåligt? Hur kan digitalisering främja psykisk hälsa? Det är några av 
frågorna som tas upp under Elmia Äldre 2018. Välkommen till  
mötesplatsen för dig som vill få ny kunskap, inspiration och  
motivation för fortsatt arbetsglädje.
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Konferensprogram tisdag 24 april

07.45–08.30  Registrering Elmia Kongress- och Konserthus, Entré 6

08.30–08.50 Välkommen till Elmia Äldre 2018 Hammarskjöldsalen 
 Dennis Larsson, vd, Hälsohögskolan i Jönköping

08.50 Inledning Hammarskjöldsalen 
 Konferencier Sofi Fristedt, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

09.00–09.45 Storföreläsning 1:  Hammarskjöldsalen
 Läs mig! Ett förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre personer
  Hur är det möjligt att en statlig utredning kan bli ett redskap i ett kvalitetsutvecklingsarbete? 

1000 sidor statlig text, är det inte tråkigt, tungt eller kanske alldeles underbart? Susanne 
Rolfner Suvanto berättar hur man kan använda den föreslagna kvalitetsplan som stödstruktur 
på hemmaplan. Faktaunderlag, mått och uppföljningar för att bedöma den egna utvecklingen 
och inte minst hur värdegrunden måste kunna kopplas till varje åtgärd. Hur vi kan börja  
diskutera på djupet? Vem är den äldre? Hur långt är långsiktigt? Förbättrad kvalitet i  
förhållande till vad och mycket annat spännande. Ett billigt uppslagsverk för ditt arbete med 
utmaningar som ”stämmer det att alla äldre personer är ensamma?”, ”Svälter äldre personer 
verkligen ihjäl?” Eller är det mer komplext än så? Hur påverkar vår syn på äldre personer vårt 
kvalitetsarbete? Och mycket mer. 
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig, Omvårdnadsinstitutet i Stockholm

09.45–10.15 Kaffe Café Syd

10.15–11.00 Valbara parallella seminarier, 1–3 Konferensrum

11.15–12.00 Valbara parallella seminarier, 4–6 Konferensrum

12.00–13.30 Lunch/Mässa/Posterutställning

13.30–14.15 Storföreläsning 2:  Hammarskjöldsalen 
”Should I stay or should I go?” 
Vård på sjukhus kan innebära en allvarlig risk för äldre personer. Risken ökar att de  
drabbas av vårdrelaterade infektioner, förvirring och fallolyckor. Det är däremot mindre  
känt vilka faktorer som leder till att äldre personer i Sverige blir inlagda på sjukhus. Vad är  
det som gör att många äldre personer väljer att söka sjukhusvård trots att de har tillgång  
till hemsjukvård? Och hur kan vi undvika att äldre personer läggs in på sjukhus i onödan? 
Detta är några av de frågor som Jenny Hallgren kommer att diskutera under föreläsningen.

 Jenny Hallgren, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

14.15–14.45 Kaffe Café Syd

14.45–15.30 Valbara parallella seminarier, 7–9 Konferensrum

15.45–16.30 Valbara parallella seminarier, 10–12 Konferensrum

16.40–17.00 Avslutning dag 1 Hammarskjöldsalen
 Sofi Fristedt, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

17.00 After Conference Café Syd 
Mingel och tilltugg för besökare och utställare. 
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1.  Existentiella frågor i åldrandet? 
Åldrandet medför många förändringar och påfrest-
ningar. Man kan ändå bevara psykisk hälsa genom 
hela livet. Viktigt är att man bemöts med respekt och 
förståelse. Föreläsningen handlar framför allt om de 
existentiella frågorna, såsom meningen med livet,  
tiden som är utmätt och förhållandet till döden.
Birgitta Ingridsdotter, leg. psykolog

2. IKT – medierade stöd för att stödja  
förvärvsarbetande anhöriga till äldre 
En växande grupp anhöriga ger obetald vård, hjälp 
och stöd till äldre närstående vid sidan av sitt  
förvärvsarbete. Som en följd erfar flera förvärvs- 
arbetande anhöriga ett minskat välbefinnande och 
minskad hälsa. Flera anhöriga minskar sin arbetstid 
eller slutar arbeta helt med påverkan på ekonomin.  
Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) 
anses idag allmänt vara ett betydelsefullt redskap  
för en effektivare vård och omsorg. Hur kan vi inom 
vård och omsorg dra nytta av IKT för att stödja 
förvärvsarbetande anhöriga i sin roll? Presentationen 
redovisar värdefulla stöd för förvärvsarbetande  
anhöriga, möjligheter och utmaningar, samt förslag till 
åtgärder för att utveckla och införa IKT medierade stöd 
inom vård och omsorg.
Stefan Andersson, specialistsjuksköterska inom vård 
av äldre, forskare vid Linnéuniversitetet och Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga

3. En udda fågel flyttar in – om parboendegaranti 
Parboendegarantin trädde i kraft år 2012. Men hur ser 
vardagslivet ut för ett par när den ”friska” flyttar med in i 
äldreboendet? Seminariet ger en inblick över möjligheter 
och utmaningar i parboendegarantin. Parboende  
möjliggör närhet i livets sista tid och personalen ser  
ofta den medboende som en resurs i den äldres vård. 
Men en medboendes integritetsbehov, oklara roller och 
rättigheter kan också vara problematisk för personalen.
Joy Torgé, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

7. Att skapa en demensvård utan tvång och  
begränsningar
För att förebygga och underlätta i svåra situationer  
är det viktigt att personal som möter personer med  
demenssjukdom har kunskap och strategier för att 
kunna skapa tillit och bemöta på bästa sätt. Svenskt 
demenscentrum har tagit fram Nollvisionen, som är  
ett kunskapsunderlag framtaget för att stödja  
personal att arbeta personcentrerat. Seminariet ger 
exempel på hur en kommun arbetar med Nollvisionen.  
Lena Östlund, adjunkt, Hälsohögskolan i Jönköping
Linda Johansson, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping
Marie Ernsth Bravell, docent, Hälsohögskolan  
i Jönköping samt äldrestrateg i Jönköpings kommun

8. Vad är delaktighet när det kommer till kritan?
Delaktighet, medverkan, samverkan, partnerskap...
terminologin florerar, men vad menar vi egentligen? Och 
hur gör vi det på riktigt? QRC Stockholm berättar om sitt 
arbete och sin vision att vård, utveckling, och ledning och 
styrning skapas med, inte bara för, patienter och invånare. 
Knäckfrågor som representation, ersättning och jämlikhet 
när vi involverar brukare på nya sätt tas också upp. 
Cristin Lind, facilitatior, QRC Stockholm
Helena Hvitfeldt, lektor, Karolinska Institutet

9. Posteruställning
Presentation av de posters som medverkar  
i posterutställningen. 
Plats: Posterytan

4. Att främja hemmastaddhet hos äldre  
människor som befinner sig i livets slutskede
Många äldre i livets slutskede har drabbats av många 
förändringar och förluster relaterad till sin kropp, sociala 
relationer och hemmet. En känsla av hemmastaddhet 
kan upplevas trots en allvarlig sjukdom och innebär flera 
aspekter utöver den som relaterar till platsen. Forskningen 
visar att äldre människornas hemmastaddhet kan främjas 
även i nya och korta vårdrelationer.
Lotta Saarnio, doktorand på Karolinska Institutet som gör 
sina forskarstudier på Ersta Sköndal Bräcke högskola

5. Utmaningar i vardagen på äldre dar  
– vilka lösningar finns det?
Seminariet behandlar de aktivitetsutmaningar den  
äldre personen kan ställas inför och betydelsen av   
aktivitetsanpassning för att skapa upplevelse av hälsa  
och välbefinnande, trots utmaningar!
Ann Johansson, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping

6. Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?
Vi berättar om en kartläggning av äldre invandrares  
kunskap om äldreomsorgen, vilken hjälp de skulle vilja ha 
från hemtjänst samt på vilket sätt de skulle vilja ha hjälpen 
utformad. Syftet med denna studie var att beskriva och  
analysera äldre invandrares uppfattning om äldreomsorgen i 
Linköping. Resultat har bland annat legat till grund för  
fortsatt arbete på socialförvaltningen i Linköpings kommun.
Carina Carlsson, biståndsbedömare, Linköpings kommun
Mirnesa Beganovic, biståndsbedömare, Linköpings kommun 

10. Kan vi lagstifta fram delaktighet? 
Många av de lagar som styr hälso- och sjukvården är  
skyldighetslagstiftningar, de ger skyldigheter för vård- 
givaren men inga rättigheter för patienten. Patientlagen ska, 
enligt dess portalparagraf, stärka och tydliggöra patientens 
ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.  
Hur ska sjukvården få patienten att känna sig mer delaktig? 
Går det verkligen att lagstifta fram delaktighet? Är det  
verkligen avsaknad av lagstiftning som är problemet?
Roger Sandberg, adjunkt, Hälsohögskolan i Jönköping

11. Aktivt åldrande bland våra äldsta pensionärer:  
Mot en ny fjärde ålder?  
Om ”aktivt åldrande” bland våra äldsta pensionärer,  
med fokus på hälsans betydelse med exempel från 
ideellt arbete i frivilliga organisationer och från informellt 
hjälparbete. Det är aktiviteter som antas främja hälsa och 
livstillfredsställelse. Forskning visar att bland människor i 
den äldsta åldersgruppen är det ovanligare att man är  
engagerad i ideella eller informella insatser, men att de 
som är engagerade utför lika många eller fler timmar än 
övriga åldersgrupper. I presentationen diskuteras om vi 
bevittnar en ny fjärde ålder, där människor som är 80+, 
inte sällan med sviktande fysisk hälsa, lever aktiva liv. 
Kanske behöver vi en mer sammansatt syn på livslopp,  
ålder, hälsa och ohälsa, inte minst i förhållande till de 
äldsta gruppernas samhällsengagemang. 
Magnus Jegermalm, professor, Hälsohögskolan i Jönköping

12. Välfärdsteknik – digitala verktyg som social  
stimulans för äldre personer med eller vid risk för 
psykisk ohälsa
Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att 
bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller  
självständighet för en person som har eller löper förhöjd  
risk att få en funktionsnedsättning. Men vad vet vi  
egentligen om hur dessa verktyg kan fungera som social 
stimulans och främja olika aspekter av psykisk hälsa?
Personal från SBU
Sofi Fristedt, lektor, Hälsohögskolan i Jönköping
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07.45–08.30  Registrering Elmia Kongress- och Konserthus, Entré 6

08.30–08.50 Välkommen till Elmia Äldre 2018 Hammarskjöldsalen
  Dennis Larsson, vd Hälsohögskolan i Jönköping
08.50 Inledning
  Konferencier Marie Ernsth Bravell, docent, Hälsohögskolan i Jönköping  

och äldrestrateg i Jönköpings kommun

09.00–09.45 Storföreläsning 3:  
Delaktighet och åldrande – två (o)förenliga begrepp inom LSS Hammarskjöldsalen

  Storföreläsningen kommer att handla om; Varför är åldrande och äldre osynliga inom 
funktionshinderområdet? Gruppbostaden – en äldre- och åldrandelös miljö? Så kan stödet i 
vardagen förbättras.

 Ida Kåhlin, universitetslektor, Linköpings universitet

09.45–10.15 Kaffe Café Syd

10.15–11.00 Valbara parallella seminarer 13–15 Konferensrum

11.15–12.00 Valbara parallella seminarier 16–18 Konferensrum

12.00–13.30 Lunch/Mässa/Posterutställning

13.30–14.15 Storföreläsning 4:  
Vad händer efter valet?

  Marcus Oscarsson, politisk kommentator, ger en samlad överblick av riksdagspartiernas 
äldrepolitik och vilka konsekvenserna kan bli för äldrevården beroende på vem som  
vinner valet.

  Marcus Oscarsson, kommentator

14.15–14.45 Kaffe Café Syd

14.45–15.30  Valbara parallella seminarier 19–21 Konferensrum

15.45–16.30 Valbara parallella seminarier 22–24 Konferensrum

16.40–17.00 Bästa poster prisas Hammarskjöldsalen
  Prisutdelare Dennis Larsson, vd, Hälsohögskolan i Jönköping
  Konferensen avslutas
  Konferencier Marie Ernsth Bravell, docent, Hälsohögskolan i Jönköping  

och äldrestrateg i Jönköpings kommun

Konferensprogram onsdag 25 april
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Det är betydelsefullt att sprida goda exempel från de utvecklings- och forskningsarbeten som utförs i  
verksamheterna. Under Elmia Äldre har ni, som betalande konferensdeltagare, möjlighet att visa upp dessa 
goda exempel från er verksamhet på en poster. Dessa postrar presenteras även muntligt (i korthet) under ett 
av seminarieblocken varje dag. 
    ”Bästa poster” kommer att utses av en jury bestående av Joy Torgé, Hälsohögskolan i Jönköping,  
Therese Jonsson, Region Jönköpings län samt Anneli Tellmo-Jung, Nässjö kommun. Bästa poster prisas. 

Anmäl din poster senast den 1 mars 
Vi behöver din intresseanmälan att delta i posterutställningen senast den 1 mars 2018. Skicka en kort 
beskrivning av posterns innehåll om max 300 ord, till Sofi Fristedt, sofi.fristedt@ju.se som också svarar på 
frågor kring posterutställningen. Besked om deltagande ges senast den 9 mars 2018.

Information och regler
• Endast betalande konferensdeltagare har möjlighet att skicka in bidrag.
• Accepterade bidrag tilldelas en väggyta.
• På väggytan hängs en pappskiva i format 1x2 meter. Detta är maxmåttet för din poster. 
 Du monterar postern på den upphängda pappskivan alternativt ställer roll-upen  
 framför den tilldelade ytan.
• Postern hängs upp dagen före arrangemanget, 23 april, kl 14.00-18.00. Alternativt  
 på morgonen 24 april, kl 07.00-08.00. Samtliga postrar ska vara upphängda senast   
 kl 08.00 den 24 april.
• Det finns inga eluttag, bord eller stolar på posterplatsen, och får ej heller medtagas.
• Posterplatsen är obemannad.
• Postrar presenteras även muntligt (i korthet) under ett av seminarieblocken per dag. 

Välkomna! 

Medverka i vår posterutställning
– Låt andra ta del av era utvecklingsarbeten

Elever vid Omvårdnadsprogram i Jönköpings 
län bjuds in till en föreläsning den 25 april,  
kl 12.00–13.00 i Rydbergsalen, Elmia  
Kongress- och Konserthus i Jönköping. 

Föreläsningen är uppdelad i två delar och belyser 
äldre personer och åldrande på ett inspirerande 
och positivt sätt. Sandra Rosell, leg. arbetstera-
peut i Nässjö kommun, talar om sitt arbete inom 
Mobila Geriatriska Teamet på Höglandet och i 
kommunens äldreomsorg. Pia Bülow, docent 
på Hälsohögskolan i Jönköping, och Per Bülow, 
klinisk lektor Region Jönköpings län, talar om hur 
det är att arbeta med äldre personer med psykia-
triska problem. 
    Under föreläsningen serveras juice och frukt. 
Passa även på att besöka den kostnadsfria 

mässan och posterutställningen som pågår 
parallellt med konferensen. Här träffar du olika 
företag, organisationer, kommuner och regioner 
som presenterar sin verksamhet kring vård, 
service och omsorg för äldre personer.

Anmälan senast den 3 april
Vi har begränsat antal platser, så senast den  
3 april behöver vi veta hur många elever som 
kommer från din skola. I första hand erbjuder vi 
25 platser per gymnasieskola. Vår förhoppning är 
att alla ska beredas plats. 
Anmälan görs till Sofi Fristedt, sofi.fristedt@ju.se 
eller 036-10 12 69.

Vill du ta del av övriga konferensprogrammet på 
Elmia Äldre anmäler du dig på elmia.se/aldre

Kostnadsfri föreläsning för gymnasieelever

Tag chansen 
att visa

idéer, resultat
och projekt
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