KONFERENS

DET GODA ÅLDRANDET:
MED FOKUS PÅ SOCIAL EXKLUDERING OCH
PARTNERS OMSORG OM PERSONER MED
DEMENSSJUKDOM
Högskolan Dalarna bjuder in till en konferens om levnadsvillkoren för
äldre personer och deras anhöriga. Konferensen riktar sig till dig som är
äldre eller ger omsorg till en anhörig med demenssjukdom, till dig som i
ditt arbete möter äldre personer eller deras anhöriga samt till
frivilligorganisationer och anhörigföreningar.
Under förmiddagen får du veta mer om social exkludering (utanförskap) bland
äldre personer och om behovet av stöd hos personer som vårdar en partner med
demenssjukdom. Under eftermiddagen genomförs workshops där vi diskuterar
innebörden av forskningens resultat och vad nästa steg för att främja
levnadsvillkoren för äldre personer och deras anhöriga bör vara.

MEDVERKANDE
ATT INTE HÖRA TILL – EXKLUDERING FRÅN OLIKA OMRÅDEN I LIVET
Vad är social exkludering och vad visar forskningen?

NÄR?
Den 18 november 2021
Klockan 09:00 - 15:30

VAR?

Konferensen genomförs på Högskolan
Dalarna i Falun, vi träffas i
föreläsningssal 6.
Om du inte har möjlighet att deltaga på
plats kommer du att kunna lyssna på
föreläsningar och deltaga i workshops
digitalt. Ange då detta när du anmäler dig.

Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet

Om det på grund av rådande samhällsläge
inte är möjligt att genomföra konferensen
på Högskolan Dalarna kommer hela
arrangemanget att genomföras digitalt.

Carin Lennartsson, docent i sociologi, Karolinska Institutet och Stockholms
universitet

ANMÄLAN

ATT LEVA MED EN PARTNER MED EN DEMENSSJUKDOM
Vad säger forskningen om partnervårdares livssituation och vilket stöd
finns för dem idag?
Lena Marmstål Hammar, docent i omvårdnad, Högskolan Dalarna och Mälardalens
högskola

Resultat från vårt forskningsprojekt: Får partnervårdare det stöd de
behöver?
Marcus Falk Johansson, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

REPRESENTANTER FRÅN KOMMUN OCH REGION

Anmälan görs senast 1 november via
länk:

https://axacoair.se/go?Vf46iUkU
Vid frågor kontaktar ni Linus Johansson på
ljn@du.se eller 023-778490

Konferensen är kostnadsfri, för- och
eftermiddagsfika ingår. Lunch finns
att köpa i anslutning till Högskolan
Dalarna.

Varmt Välkomna!

Ewa Gyllner Dunkars, silviasjuksköterska Region Dalarna
Pernilla Söderlund, sektorschef sociala sektorn, Borlänge kommun

ARRANGÖRER:
ReCALL och Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD) vid
Högskolan Dalarna, samt Aging Research Center vid Karolinska Institutet

