Vi blir fler äldre och allt färre händer till att möta framtidens
förväntningar i äldreomsorgen – Hur möter vi i samhället dessa
utmaningar?
Vi behöver utveckla vår kreativitet för att få resurser och behov att bättre hänga
samman i äldreomsorgen. En titt in i framtiden, säger oss att allt fler äldre kommer att
leva ett längre, sundare och mera aktivt liv, vilket kommer att ställa andra och nya
krav på offentlig äldreomsorg. Vad ser Du, i Din roll som medborgare, medarbetare,
ledare, beslutsfattare?
Välkommen till 4 seminarier om framtidens äldreomsorg
Deltag i utbyte och kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte i Öresundsregionen. Det
är kostnadsfritt att deltaga och kostnader för resa över sundet och lunch
ingår.
Den 20/9 2011 kl. 10-15 i Roskilde
Vem har behov av offentlig äldreomsorg i framtiden? Hur ser behoven ut? Vilka
tendenser ser Du i framtidens äldreboende och vilka krav kommer det att ställas på
medarbetare i äldreomsorgen? Seminariet äger rum i lokaler på Roskilde Universitet.
Föredragshållare från Sverige:
Tove Harnett är lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet samt
forskningscentret CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) i Lund. Hon
disputerade 2010 i gerontologi på Hälsohögskolan i Jönköping. Hennes avhandling har
titeln "The Trivial Matters. Everyday power in Swedish eldercare" och belyser makt och
inflytande i äldreomsorgen. Föreläsningen utgår ifrån avhandlingen med frågor kring
rätten till medbestämmande och inflytande i svenska boendeformer for äldre. Hon ger
exempel på hur äldres synspunkter och kritik bemöts och hanteras av personal och
beslutsfattare.
Föredragshållare från Danmark:
Ældrechef i Københavns Kommune Margrethe Kusk Pedersen giver et indblik i, hvordan
man i København imødekommer nye behov hos kommunens ældre. Hovedparten af
fremtidens ældre forventes at være ressourcestærke brugere af kommunens tilbud,
mens færre får brug for omfattende pleje og hjælp. Denne udvikling stiller nye krav til
ældreplejen om i højere grad at skabe rammer for disse tilbud. Margrethes opgave er
bl.a. at udvikle, igangsætte og implementere indsatser på ældreområdet.
I anslutning till respektive föredragshållare, möts vi i mindre grupper för utbyte och
diskussion kring de mest inspirerande punkterna, där Du ger Din input utifrån egen
erfarenhet och kunskap. Den input som ges kommer att utgöra underlag till kommande
projekt inom äldreområdet och som inspiration till utbildning..
Anmälan senast den 1 september till:
Malmö Högskola: helene.rosencrantz@mah.se
Efter anmälan får Du all praktisk information
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Du är välkommen att delta i ett eller flera seminarier utifrån eget önskemål.
Seminarierna utgör en del i CareSam-projektet, som stöds av EU-Interreg, och är öppet
för alla, som har intresse i framtidens äldrefrågor och äldreomsorg. Projektet är ett
samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Professionshögskolan Metropol, Malmö
Högskola, Roskilde Universitet och Köpenhamns kommun.
ÖVRIGA SEMINARIER UNDER HÖSTEN
Den 27/10 2011 kl. 10-15 i Malmö
Hur möter det offentliga på bästa sätt de behov och förväntningar, som en växande
grupp av sunda, aktiva och krävande äldre människor kommer att ställa på service?
Har Du erfarenheter kring nytänkande och kreativitet i hur vi möter äldres behov?
Anmälan senast 1 Oktober
Den 16/11 2011 kl. 10 – 15 i Roskilde
Hur skall framtidens utbildning se ut för att ge medarbetare bästa möjliga
förutsättningar i att möta alltmer heterogena behov och förväntningar? Har Du kunskap
kring innovativa ideer och försök med utbildning för ledare och medarbetare?
Anmälan senast 15 Oktober
Den 6/12 2011 kl. 10 – 15 i Malmö
Hur rekryterar vi medarbetare till framtidens äldreomsorg? Hur skall framtidens
kravprofil se ut för att kunna möta de utamingar som kommer at ställas? Hur ser Dina
erfarenheter ut i att skapa intresse för yrket och finna potential hos medarbetare?
Anmälan: senast 10 November
Anmälan: till helene.rosencrantz@mah.se
I respektive seminarie deltar en svensk respektive dansk föreläsare, i syfte att inspirera
och initiera diskussion. Efter respektive föreläsning ges möjlighet att i mindre grupp
utbyta reflektioner kring respektive tema. Input samlas upp av projektledningen och
förmedlas via projektets maillista och hemsida. I slutskedet av projektet samlas all
input in i syfte att ge underlag för en sammanfattande antologi samt förslag på
utbildningar för framtidens medarbetare inom äldreomsorgen.
Seminarierna är en del av CareSam-projektet, som syftar till att skapa dialog i äldrefrågor på alla nivåer i Öresundsregionen med målsättning att intiera och stimulera
tankar och idéspridning.
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