Kompetens- och verksamhetsutveckling

Goda och effektiva
boendemiljöer
– att planera för ny- och ombyggnad av särskilda
boenden inom äldre- och funktionshinderområdet
Tisdag 9 april 2019 kl 09.00–16.30
Scandic Opalen Göteborg

Hur vi bygger för äldre och personer med
funktionsnedsättningar har i praktiken sett lika
ut under flera decennier. Detta har resulterat i en
påfallande uniform modell för äldreboenden och
gruppboenden för personer med funktionsned
sättningar. Varken Boverket eller Arbetsmiljö
verket ställer dock några krav på hur byggnader
na ska se ut. Stor vikt vid utformningen har ofta
lagts vid kollektiva aktiviteter såsom måltider och
samlingar. En viktig fråga inför framtiden är om
vi vill bo på det här sättet. Bygger vi för en grupp
människor eller för individer? Kan vi förändra
upplägget så att boendet blir mer attraktivt för
framtidens äldre – för dig och mig – och samti
digt resurseffektivt?
Under dagen presenteras och diskuteras olika
aspekter vid ny- och ombyggnation för äldre och
personer med funktionsnedsättningar.

MÅLGRUPP
Politiskt förtroendevalda och tjänstepersoner för
strategisk planering som rör lokalförsörjning,
samhällsbyggnad, äldreomsorg och funktions
hinderverksamhet.

PROGRAM
Goda och effektiva boendemiljöer – att planera för ny- och ombyggnad av särskilda
boenden inom äldre- och funktionshinderområdet
DAGSPROGRAM

TID OCH PLATS

08.30 Registrering och fika

Tisdagen 9 april 2019
kl. 09.00–16.30.
Registrering och kaffe från 08.30.
Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73,
Göteborg.

09.00 Inledning
Patrick Gruczkun, moderator och processledare, Göteborgsregionen.
Introduktion av initiativtagare till dagens konferens
Erika Hägg, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen i Partille
kommun och Christina Alvelin, sektorschef för sektor stöd och omsorg
i Lerums kommun.
Tre perspektiv inom särskilt boende: ett hem, en arbetsplats
och en byggnad!
Morgan Andersson, utvecklingsledare FOU fastigheter på
lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och forskare vid Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
Fruktpaus och fika
Bryghuset Svendborg Demensby, Danmark
Annette Søby, projektleder Plejecenter Vest
Konceptutveckling och processen kring Göteborgs Stads
ramprogram
Helena Renström, planeringsledare på stadsledningskontoret,
lokalsekretariatet Göteborgs Stad.
Welhavensgade 5, Oslo – ett demensboende med välfärdsteknologi
Svein-Rune Bjørkmo, fagchef helse- og omsorg i Bydel St. Hanshaugen,
Oslo.
12.30 Lunch
Vad är det som styr och varthän går vi?
Catharina Nord talar om hur socialtjänstlagen, PBL, Boverket m.m.
påverkar byggandet och vilka möjligheter som finns inom ramen för
dessa. Catharina är professor i Fysisk Planering, Blekinge Tekniska
Högskola, och arkitekt SAR/MSA.
Vilken beställarkompetens behövs vid nybyggnad och
ombyggnad utifrån de tre perspektiven: ett hem, en
arbetsplats, en byggnad
Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen. Process kring borden utifrån de
tre perspektiven.
14.45 Fika
Återrapportering från grupperna
Vad händer på SKL?
Helén Örtegren, strateg fastigheter, Tillväxt och samhällsbyggnad,
Sveriges kommuner och landsting.

AVGIFT
1 750 kr exkl moms för anställda i GR:s
medlemskommuner och
1 950 exkl. moms för övriga.
I avgiften ingår fika och förtäring under
dagen.
Begränsat deltagarantal och dagen vänder
sig till kommunerna i Göteborgsregionen
i första hand och i mån av plats för övriga
kommuner.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att
klicka här.
Vid frågor kring anmälan k
 ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 8 mars 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person inom förvaltningen.

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 person
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

Avslutning och reflektion.
Samtal mellan Patrick Gruczkun, Erika Hägg och Christina Alvelin.
16.30 Slut för dagen

All Age Hub medverkar med en utställning om välfärdsteknik

www.goteborgsregionen.se

