Inbjudan
till konferens

Hur förebygger vi psykisk
ohälsa och främjar
psykisk hälsa hos äldre?
U

nder de senaste 50 åren har antalet personer över 65 år mer än fördubblats. De
flesta äldre mår bra – sju av åtta personer över 75 år anser att deras hälsotillstånd
är gott eller mycket gott. Samtidigt är förekomsten av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom bland äldre minst lika vanlig som bland yngre personer. Socialstyrelsen uppskattar att mellan 12 och 15 procent av befolkningen över 65 år har en depression, jämfört
med fyra till tio procent för hela befolkningen. Det finns en förhöjd risk för suicid hos
äldre, framförallt bland män över 85 år. Äldre använder också psykofarmaka i högre
utsträckning än andra.
Den här konferensen handlar om hur vi kan förebygga den psykiska ohälsan och främja den psykiska hälsan hos äldre. Du kommer få ta del av aktuell forskning och exempel
på förebyggande arbete.
Målgrupp: Chefer, medarbetare som möter äldre i sitt arbetet t.ex. biståndshandläggare, sjuksköterskor, undersköterskor, legitimerad personal, verksamhetsutvecklare.

Onsdag 28 februari 2018. Se baksidan för innehåll och anmälan.

Hur förebygger vi psykisk
ohälsa och främjar
psykisk hälsa hos äldre?
PROGRAM
08.30 Registrering och kaffe
09.00 Inledning av moderator Susanne Rolfner Suvanto, Leg. ssk/
Fil. mag, verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet.
F.d. särskild utredare för nationell kvalitetsplan SOU 2017:21
09.10 Främjande av psykisk hälsa i ett livsloppspersik: Fokus på
individuella och kontextuella hälsoresurser
Anna K Forsman, docent med inriktning psykisk hälsa under
livsloppet, Åbo akademi, Vasa, Finland
10.00 Frukt
10.15 Vikten av social samvaro/anhörigstöd
Kristina Blidner, enhetschef Hälsofrämjande- och
förebyggandenheten för äldre, Stadsdelsförvaltningen
Centrum Göteborgs Stad
Nutrition/kost för att främja psykisk hälsa
Elisabet Rothenberg, dietist och biträdande professor i
näringslära Kristianstad högskola
11.45 Lunch
12.45 Fysisk aktivitet för att bevara psykisk hälsa
Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning
hälsopsykologi, Göteborgs universitet
Sömn: riskfaktor och friskfaktor
Magdalena Grundin, KBT-terapeut och leg arbetsterapeut
som håller ”Sömnskolor” både individuellt och i grupp inom
Närhälsan VGR och på Hälsolotsen
14.15 Kaffe
14.45 Psykisk ohälsa hos äldre och främjandet av psykisk hälsa
hos multisjuka äldre personer
Åke Grundberg, Leg. sjuksköterska, Fil. Dr och högskolelektor,
Sophiahemmet högskola
15.30 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om
äldre personer
Susanne Rolfner Suvanto, f.d. särskild utredare för nationell
kvalitetsplan SOU 2017:21
16.00 Konferensen avslutas.

Tid och plats
Onsdag 28 februari 2018
kl 09.00–16.00.
Registrering från kl. 08.30.
Radisson Blu Scandinavia
Göteborg.
Bekräftelse skickas ut ca 10
dagar innan kursstart.
Avgift och anmälan
1 300 kr exkl. moms.
Förtäring under dagen ingår.
Anmälan
Anmälan görs direkt genom att
klicka här.
Vid frågor kring anmälan
kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag:
torsdag 12 januari 2018.
Anmälan är bindande och
vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras
full avgift. Anmäld plats kan
alltid överlåtas till annan
person.
Upplysningar
Karin Westberg,
karin.westberg@grkom.se
Sara Nordenhielm,
sara.nordenhielm@grkom.se

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

