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TID OCH PLATS
Fredag 13 november 2020 kl. 08.30–15.40. 
Radisson Blu Scandinavia, Göteborg.

AVGIFT
1 500 kr exkl moms för begränsat antal på plats och 
i första hand för anställda i någon av GR medlems-
kommuner. 
I avgiften ingår förtäring under dagen. 
1 000 exkl. moms för att delta via länk gäller för 
övriga. 
Dagen kommer att dokumenteras och deltagaren
får ta del av denna i efterhand.

Välfärdsteknik för äldre 
personer med kognitiv svikt 

www.goteborgsregionen.se

Demenskonferens 13 november 2020 

Ur personalens och individens eget perspektiv

ANMÄLAN
Anmälan till att delta på plats: klicka här.
Sista anmälningsdag: 13 oktober 2020.
Anmälan till att delta via länk: klicka här.
Sista anmälningsdag: 11 november 2020.
Vid frågor kring anmälan  kontakta kurs@goteborgsregionen.se.

UPPLYSNINGAR
Karin Westberg, tel. 031-335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs  registreras dina personuppgifter 
i våra  administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar 
 personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

PROGRAM PÅ NÄSTA SIDA.

För att klara vårdens utmaningar framstår det ofta att teknik och digital utveckling skulle kunna vara en av flera 
lösningar. Men det är en utmaning både för äldre och för personal att kunna ställa om och lära nytt. Vi vill under 
denna dag visa på komplexiteten i detta skifte ur flera perspektiv, dels utifrån den äldres förmågor, dels utifrån 
kompetenssatsningar för personal och tankar om organisation samt var forskningen befinner sig vad gäller 
diagnostik och medicin. 

Detta är en återkommande konferens som Göteborgsregionen arrangerar, andra fredagen i november. 
Detta år är inte likt något annat på grund av Corona. Vi planerar för att kunna genomföra konferensen på plats 
med deltagare i första hand från GR:s medlemskommuner. Vi följer råden från folkhälsomyndigheten och 
anpassar deltagarantal på plats efter rekommendationerna. Övriga kommer kunna delta på distans via länk. 

Det kommer inte vara några utställningar i år. 

MÅLGRUPP 
Politiker, chefer, legitimerad personal och vårdpersonal som i sin tjänst har ansvar för och möter äldre med 
kognitiv svikt.

Välkommen önskar arbetsgruppen för dagens innehåll: 
Karin Johansson, enhetschef Norra Hisingen; Susanne Gole, demenssjuksköterska primärvården; 
Pernilla Edström, enhetschef Härryda, Karin Westberg utbildningsledare på Göteborgsregionen. 

Vi förhåller oss till antal deltagare på plats 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11035
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11036
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PROGRAM 13 NOVEMBER 2020

09.00  Välkommen! Arbetsgruppen och dagens moderator.

09.10  Senaste nytt inom diagnos och behandling av Alzheimer  
 De senaste åren har stora framsteg gjorts för att förbättra diagnostiken av Alzheimer och förhoppningar finns att 

ett blodprov ska kunna identifiera Alzheimer med samma träffsäkerhet som dagens mest avancerade PET och 
ryggvätskeanalyser. Samtidigt går det framåt avseende bromsande läkemedel och senast våren 2021 kommer 
det första beskedet om eventuellt godkännade av den första bromsande antikroppsbehandlingen mot Alzheimer. 
Sebastian Palmqvist, överläkare, docent, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus samt Enheten för Klinisk 
Minnesforskning, Lunds Universitet.

10.00  Kaffe och frukt. 

10.20  Verksamheter som infört teknik: 
 Hur svårt kan det vara att införa välfärdsteknik? Om arbetet med AgeLab 2.0 
 Annika Strandberg, områdeschef i Centrum och Ulf Olofsson, projektledare  
 Välfärdsteknik på demensboende Tia Edlund, enhetschef Glöstorpshöjden Göteborgs Stad
 Att arbeta med välfärdsteknik i hemtjänsten Jenny Karlsson, Kungälvs kommun

 Ny teknik kräver ny kompetens och medför ett förändrat arbetssätt:  
 Projekt GO-DigIT Sandra Tidefors, processledare; Emma Wissö, utbildningsledare Göteborgs Stad 
 Projekt Modig (mer omsorg med digital teknik) Anna Jennbacken, projektledare; Annika Danner, 

digitaliseringsombud Partille kommun; Karin Westberg, utbildningsledare Göteborgsregionen
 AllAgeHub – Hur vi utvecklar en användardriven testbädd för välfärdsteknik 
 Carolina Fornell, processledare AllAgeHub

11.30  Lunch  

12.45  Framtidens teknik i omsorgens tjänst  
 Ett bredare införande av välfärdsteknik och digitalisering kan bidra till att höja kvalitén av äldreomsorgen. Det 

kan också bli en viktig drivkraft för en generellt sett högre kompetensnivå och att fler professioner blir delaktiga 
i utveckling och daglig verksamhet. Behoven att stödja enskilda individers förutsättningar och förmåga ska vara 
utgångspunkten för utvecklingsarbetet. Ett bredare införande kräver robusta bredband och en säker digital 
infrastruktur. Det möjliggör också ett ökat samband med hälso- och sjukvården vilket kan möjliggöra att insteg i 
en mer komplicerad vård kan undvikas och att det förebyggande arbetet kan understödjas. 

 Peter Larsson, seniorrådgivare Sveriges Ingenjörer, ordförande för Göteborgs universitet och i detta 
sammanhanget särskild utredare Socialdepartementet (Välfärdsteknik)

13.30  Paus

13.45  Teknik i vardagen – hur påverkar det livet för personer med demens? 
 Teknikanvändning är central i dagens samhälle, och delaktighet i dagligt liv har blivit alltmer sammanlänkat 

med teknikanvändning. Det gäller både vardagsteknik (t.ex. smarta telefoner, hushållsapparater, bankomater, 
Internet) likväl som stödjande teknik och hjälpmedel (t.ex. elektroniska kalendrar och påminnelsehjälpmedel). I 
den här presentationen beskrivs hur teknikanvändning påverkar vardagslivet för personer med demens. 

 Camilla Malinowsky, leg. arbetsterapeut och arbetar som docent i arbetsterapi vid Karolinska Institutet

14.30  Kaffe

14.50  Tankar från min tid i Alzheimerland  
 Journalisten Henrik Frenkel fick påsken 2019 diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till 

Alzheimer. I slutet på maj 2020 ändrades diagnosen till enbart kognitiv svikt. 
 Hösten 2019 startade Henrik den numera omtalade bloggen och podcasten Hjälp, har jag Alzheimer?! Henrik 

har medverkat mycket i media under det senaste året och pratat om sjukdomen Alzheimer. Han är ambassadör 
för Alzheimerfonden, och hösten 2020 startar han stiftelsen Alzheimer Life för att informera och opinionsbilda 
om kognitiva sjukdomar. I Henriks långa karriär ingår bland annat att han varit chef för Aktuellt på SvT, 
chefredaktör på Veckans affärer, och grundare av tidningen Chef.

15.40 Avslutning
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.


