
Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar 
behovet av kunskap. Vi ordnar nu för femte gången en konferens kring åldrande.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av stöd till personer med 
utvecklingsstörning som åldras. Såväl chefer som medarbetare i vård och omsorg, 

anhöriga, politiker och beslutsfattare är välkomna.

 09.00-10.00 Registrering med kaffe och smörgås

 10.00 Välkommen och det praktiska
Moderator Ida Kåhlin.

 10.05 Inledningstal: Min erfarenhet av att åldras 
och ha en utvecklingsstörning
Conny Bergqvist, Klippanrådgivare, FUB.

 10.20 Demens – en av våra stora folksjukdomar
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef Silvia hemmet 
samt verkställande direktör för Svenskt Demenscentrum.

 10.50 Delrapport från Arvsfondsprojekt 
gällande webbutbildning om åldrande, 
utvecklingsstörning och demens
Lars Sonde, projektledare. 
Boel Karlin, medie- och webbpedagog.

 11.10 Bensträckare 

 11.25 Åldrande och psykisk ohälsa
Margareta Lunde-Martinsson, leg. sjuksköterska 
samt föreläsare i Smärtbojen Utbildning AB.

 11.55 Det praktiska inför lunchen
Moderator Ida Kåhlin.

 12.00 LUNCH

 13.15 Livet efter guldklockan – Min 
erfarenhet av att bli pensionär
Jan Petterson, nybliven pensionär.

 13.45 Ett värdigt liv som pensionär – även för 
personer med utvecklingsstörning
Jeanette Engeland, projektledare i Nasjonal kompetansetje-
neste for aldring og helse samt Ph.D-kandidat vid NTNU 
(Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet), Trondheim.

 14.15 KAFFEPAUS

 14.45 Kognitiva hjälpmedel 
Monica Rydén, leg. arbetsterapeut samt 
utredare på Myndigheten för delaktighet.

 15.15 Beröring som dörröppnare
Gunilla Birkestad, inspiratör och 
grundare av Skola för beröring.

 15.45 Hur går vi vidare? Summering av dagen
Moderator Ida Kåhlin, Riksförbundet FUB:s 
ordförande Thomas Jansson med flera.

 16.00 Slut!

Program

Inbjudan till konferens

Vi blir  
också äldre  
– livsvillkor för personer 
med utvecklingsstörning

Stockholm 23 november 2016



Anmälan
Använd i första hand webbadressen  

www.fub.se/anmalan-aldrandekonferens-2016 
Bokningsbekräftelse kommer automatiskt.

I andra hand använd mejladressen konferens@fub.se,  
då kommer bekräftelse per e-post, senast en vecka innan konferensen.

I tredje hand använd nedanstående blankett:

Namn Befattning

Adress Arbetsplats

Postnummer Telefon

Ort Mobiltelefon

E-postadress Fax

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) Jag önskar specialkost (ange vilken)

Plats: Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, 
Stora Essingen, Stockholm. För karta och kommunika-
tioner, se www.essingekonferenscenter.se.

Pris: 1 200 kr vid anmälan före 1 oktober, 1 750 vid 
anmälan efter.

Sista anmälningsdag: Måndag den 7 november.

Bokningsbekräftelse: Skickas senast en vecka 
före konferensdagen och fungerar som inträdesbiljett. 

Jag vill ha bekräftelse

 med e-post  med vanlig post

Observera: Anmälan är bindande men platsen kan 
överlåtas till annan person. Avgiften inkluderar lunch, 
för- och eftermiddagskaffe och dokumentation.  
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

För frågor: Kontakta Tor-Björn Rahm. 
e-post: konferens@fub.se 
telefon: 08-508 866 30

Vill du bli utställare? Kontakta Kia Mundebo. 
e-post: kia.mundebo@fub.se 
telefon: 08-508 866 27

Arrangörer: Riksförbundet FUB i samverkan med 
Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum och Forum Carpe.


