
Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker 
vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs 
ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och 
kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Hur ser villkoren ut för dagens äldre? Vilka utmaningar kommer framtidens vård att 
ställas inför och finns det några lösningar? En demensvård utan 
tvång, är det möjligt? Vad är livskvalitet på äldre dar och vilken 
roll spelar kultur?

Seminariedagen äger rum under Almedalsveckan och arrange
ras av Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i 
samarbete med Demensförbundet, 1,6 & 2,6miljonerklubben, 
Migrationsskolan, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äld
revård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och före
ningen Vård och omsorgscollege.

Äldreminister Åsa Regnér kommer att delta i seminariet.

Varmt välkommen till seminariet

Kultur, mångfald och möjligheter 
för en åldrande befolkning
Tisdag 5 juli, kl 12.30 –17.00

Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, 
Strandgatan 14, Visby

Program, se nästa sida

Arrangörer: Stiftelsen Äldrecentrum & Svenskt Demenscentrum

Äldreminister Åsa Regnér



Program, del 1

12.30–13.10
Helt, ikke styckevis och delt – om långsiktighet i utvecklingen av en nationell kvalitetsplan 
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Omvårdnad ur ett globalt och lokalt perspektiv 
Kristina Iritz Hedberg, ordf, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar 
Gunilla Nordberg, biträdande chef, Svenskt Demenscentrum

För ett demensvänligt samhälle
Pär Rahmström, ordf, Demensförbundet

Kulturpaletten – skräddarsytt program för utbrända och utmattade kvinnor 
Alexandra Charles, ordf, 1,6- & 2,6miljonerklubben

13.10–13.30
Paneldebatt med föreläsarna ovan. Moderator: Wilhelmina Hoffman

13.30–13.45
Åsa Regnér, barn, äldre och jämställdhetsminister

13.45–14.15
Silviahemscertifiering – kompetens behövs på alla nivåer 
Wilhelmina Hoffman, chef, Svenskt Demenscentrum & Silviahemmet

Kognitiv testning är inget läxförhör! 
Kristin Frölich, överläkare, och Rozita Torkpoor, sjuksköterska, Migrationsskolan

Att åldras på olika villkor i Sverige  
Helle Wijk, docent och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening

14.15–14.35
Paneldebatt med föreläsarna ovan. Moderator: Susanne Rolfner Suvanto

14.35–15.00
Fikapaus
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Program, del 2

15.00–15.05  
Vem är den äldre? 
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare, Nationell kvalitetsplan 
för äldreomsorgen
15.05–15.15
Möjligheter och utmaningar för framtidens äldreomsorg
Clara Lindblom (v), äldre och personalborgarråd, Stockholms stad
15.15–15.25
Vårdval, tillgänglighet och patientfokus
Ella Bohlin (kd), barn och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting
15.25–15.45
Åldrandet och äldrevården – dagens och morgondagens utmaningar
Pär Schön, fil dr, forskare, Aging Research Center och Stiftelsen Äldrecentrum
15.45–16.05
Språket – en väg till integration, arbete och god omsorg
Kerstin Sjösvärd, projektledare, Stiftelsen Äldrecentrum
16.05–16.20
Vård- och omsorgscollege – en modern samverkansform 
med mångfald och möjligheter
Zenita Cider, vd, föreningen Vård och omsorgscollege
16.20–17.00
Ett gemensamt ansvar
Paneldebatt med föreläsarna ovan samt Marianne Feldt, huvudsekreterare, 
Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) 
och Sabina Joyau, näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna, 
Almega. Moderator: Susanne Rolfner Suvanto


