Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap.
Vi ordnar nu för tredje gången en konferens kring åldrande - denna gång med tema hälsa.
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av stöd till personer med utvecklingsstörning
som åldras. Såväl chefer som medarbetare inom vård och omsorg, anhöriga, politiker och
beslutsfattare är välkomna.

Program åldrandekonferens
09.00 Registrering och kaffe

14.30-15.00 Kaffe

10.00 Moderator Sven Erik Wånell hälsar välkommen
Inledningstal av Bengt Westerberg

15.00-15.35 Stödjande miljöer för personer med
minnesnedsättning och förvirringssymtom
Helle Wijk, Leg Sjuksköterska, Universitetslektor, Doktor
i Medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad, Sahlgrenska
akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

10.20–11.00 Åldrande och demens
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet och
verkställande direktör för Svenskt Demenscentrum.
		 5 minuter paus
11.05-12.00 Åldrande hos personer med intellektuella
funktionsnedsättningar
Fokus för föreläsningen är en kort beskrivning av kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken som ett hjälpmedel för
att kontinuerligt följa åldersförändringar.
Barry Karlsson, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Vårdalinstitutets pågående forskningsprojekt ”Aktivt
och hälsosamt åldrande vid utvecklingsstörning”
• Åldrande hos personer med utvecklingsstörning – ur
arbetsledares perspektiv.
Maria Johansson, doktorand, Lunds universitet och
Vårdalinstitutet.
• Hälsa och vård och omsorgsanvändande bland äldre
med utvecklingsstörning.
Jimmie Kristensson, dr med. vet, Magnus Sandberg, dr
med. vet, Lunds universitet och Vårdalinstitutet.

15.35-16.10 Fysisk aktivitet viktig för alla – men särskilt för äldre!
Elisabeth Rydwik, leg. sjukgymnast, docent i fysioterapi.
16.10–16.30 Thomas Jansson ordförande i FUB och
moderator Sven- Erik Wånell om hur vi
går vidare. Vilken kunskap behövs?

Anmälningsblankett

Konferens Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras
Namn

Befattning

Adress

Arbetsplats

Postnummer

Telefon

Ort

Mobiltelefon

E-postadress

Fax

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Jag önskar specialkost (ange vilken)

Anmälan kan lämnas via e-post: konferens@fub.se
Eller brev: Riksförbundet FUB, Box 6436, 113 82 Stockholm

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

Pris: 950 kr vid anmälan före 15 september, 1 450 kr
vid anmälan efter.

Sista anmälningsdag: Måndag den 3 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 Tuula Augustsson.
e-post: tuula.augustsson@fub.se
telefon: 08-508 866 41.
Vill du bli utställare? Kontakta Tuula Augustsson!

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

