Framtidsspaning
Hur vill
morgondagens
seniorer bo?

V

årt samhälle påverkas av olika förändringar som rör befolkningsutveckling,
teknikutveckling, nya behov och livsstilspreferenser. Boendet är en viktig livsmiljö
för alla men framför allt för seniorer som vistas där under en stor del av dygnet. För
att förebygga ökade kostnader för vård och omsorg bör satsningar göras på att skapa
hälsofrämjande boendemiljöer. Vi vet en del om vilka behov och preferenser som
gäller för dagens seniorer. Frågan är om de är desamma i framtiden?
Den här dagen kommer att handla om frågor som: Hur kan man planera bostäder för
seniorer som håller i femtio eller hundra år framåt i tiden? Kommer morgondagens
seniorer att ha samma behov, önskemål och livsstil som dagens? Är det stora
skillnader mellan olika generationer? Hur kommer behoven av vård och omsorg att se
ut i framtiden?
Kairos Future och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kommer att
medverka med föreläsningar. Vi kommer även att ha en workshop för gemensam
framtidsspaning utifrån temat, se program på nästa sida.

Målgrupp: Planerare och chefer i kommuner, fastighetsägare, byggaktörer,
arkitekter, pensionärsorganisationer och politiker samt övriga med engagemang för
framtidens boende för seniorer.

Tisdag 24 april 2018 kl 09.30–16.00. Mer info på baksidan.

DIABAHS

Framtidsspaning: Hur vill
morgondagens seniorer bo?
PROGRAM TISDAG 24 APRIL 2018
09.00 Registrering
09.30 Projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)
hälsar välkommen
09.50 Att leva och bo på ålderns höst – om värderingar, ny
teknik och boende för morgondagens äldre
Thomas Fürth är forskningsledare på Kairos Future
och har gedigen erfarenhet av framtidsstudier sedan
över 30 år. Thomas är välkänd för sina studier av olika
generationers värderingar och har även bland annat
genomfört stora studier inom migration & boendets,
upplevelsenäringarnas, skolans och äldreomsorgens
områden. Han är välkänd för att enkelt kunna förklara
komplexa samhällsfrågor.
12.00 Lunch
13.00 Äldreomsorg och boendeformer för äldre – hur ser
behoven ut 2025?
Eva Hagbjer alternativt Marianne Svensson,
båda utredare vid Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys.
Den ökande andelen äldre ställer krav på att vi redan
nu börjar planera för morgondagens äldreomsorg.
Vårdanalys har därför tagit fram ett kunskapsunderlag
som analyserar konsekvenserna av olika sätt att
utforma äldreomsorgen år 2025. Underlaget fokuserar
på önskemålen från morgondagens äldre, effekten
på de äldres funktionsförmåga samt kostnaden för
äldreomsorg, hälso- och sjukvård och närståendes
informella omsorg. Vårdanalys är en myndighet under
regeringen som analyserar och följer upp vården,
tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och
medborgarperspektiv.
14.00 Workshop: Framtidsspaning om morgondagens
bostäder för seniorer Inkl. fika
Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, GR, processledare
15.55–16.00 Avslutning av dagen

DIABAHS

TID OCH PLATS

Tisdag 24 april 2018 kl 09.30–16.00.
Registrering från kl. 09.00.
Ullevi Konferenscenter, bekräftelse
skickas ut ca 10 dagar innan kursstart.

AVGIFT

1 350 kr exkl. moms för GR:s medlems
kommuner
1 500 kr exkl. moms för övriga.
Förtäring och kursmaterial ingår.
Det här kunskapstillfället delfinansie
ras av forskningsprojektet DIABAHS
(Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)
med Formas, CMB, Mistra Urban
Futures m fl som finansiärer.

ANMÄLAN

Anmälan görs genom att klicka här
Frågor kring anmälan:
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 22 mars 2018.
OBS! Begränsat deltagarantal!
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras
full avgift. Anmäld plats kan alltid över
låtas till annan person inom organisa
tionen.

UPPLYSNINGAR

Karin Westberg, 031–335 53 88,
karin.westberg@grkom.se

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

