
Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar 
behovet av kunskap. Vi ordnar nu för fjärde 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 och kaffe med fralla

  Välkommen och det praktiska
Moderator Susanne Rolfner Suvanto.

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

  Hur talar man om döden med personer 
med utvecklingsstörning?
Stina Knutsson, vårdlärare Lärgården.

Palliativ vård och rätten att dö hemma
Britten Askestad, sjuksköterska och utvecklingsledare, 
Äldrecentrum.

  På gång i Åldrandekommittén 
FUB:s kommitté för Åldrande.

 11.30-12.45 Lunch

  Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
Margareta Lunde-Martinson, Fd. LSS-sjuksköterska.  
Årets smärtsjuksköterska 2011.  
Föreläsare i Smärtbojen Utbildning AB.

  Erfarenheter av att använda Tidiga Tecken
Christina Karlsen, metodutvecklare, Kungsbacka kommun.
Josefin Wikner, leg. arbetsterapeut, Kungsbacka kommun.

  Delaktighet (även) på äldre dar – så 
kan stödet i vardagen förändras 
Ida Kåhlin, Filosofie doktor, leg. arbetsterapeut, Linköpings 
universitet.

 14.25-15.00 Kaffe

  Åldrande för personer med utvecklingsstörning 
– fysiskt och psykiskt.
Kent Thuresson, överläkare, neuropsykiatri, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Mölndal.

  Berörd och berikad av musik – ett 
alternativt sätt att kommunicera
Katarina Lindblad, socionom och musikterapeut fil.mag. 
Svenskt Demenscentrum. 

 Slut 16.30 Hur går vi vidare?
Thomas Jansson, ordförande Riksförbundet FUB, m.fl. 

Program

Inbjudan till konferens

Vi blir  
också äldre  
– livsvillkor för personer 
med utvecklingsstörning

Stockholm 18 november 2015



Anmälan
Använd i första hand webbadressen  

www.fub.se/anmälan-åldrandekonferens-2015 
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 2 oktober, 1 750 vid 
anmälan efter.

Sista anmälningsdag: Måndag den 2 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.

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande

