De äldres behov och äldreomsorgens förutsättningar
Sveriges Gerontologiska Sällskaps årliga Gerontologidag 2010
Torsdagen den 11 februari
Ersta Sköndal Högskola, Aulan, Stigbergsgatan 30 (Campus Ersta)

9:15-9:45

Registrering och morgonkaffe

10:00-10:20 Välkomsthälsning och utdelning av Stora Gerontologipriset
Jan-Håkan Hansson, rektor Ersta Sköndal Högskola, SGS ordförande, prof. Sandra Torres och Gunnar
Andersson vVD Folksam
10:20- 11:00 Gapet mellan behov och resurser: om äldreomsorgens förutsättningar
Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska Institutet
11:00-11:40 Äldres behov och personalens förutsättningar: en delad sårbarhet
Ingegerd Fagerberg, professor i vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola
11:40-12:20 ”De gamla klagar bara på småsaker”: om de äldres klagomål i äldreomsorgen
Tove Harnett, doktorand i samhällsvetenskaplig gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping
12:20-13:30 Lunch (får ordnas på egen hand)
13:30- 14:10 Biståndsbedömning ur de äldre brukarnas perspektiv
Eva Norman, utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
14:10-14:50

Äldres och äldreomsorgens behov av anhöriga: om samverkan ur ett
anhörigperspektiv
Marianne Winqvist, Fil. Dr. och universitetslektor i sociologi, Uppsala Universitet
14:50-15:10 Eftermiddagskaffe
15:10-15:50 Kompetensutveckling som belöning!: Förutsättningar för vidareutbildning
Agneta Törnquist, Fil. Dr. i pedagogik och post-doc vid Vårdalinstitutet
15:50-16:05 Dagen summeras: vad har vi lärt oss och vad behöver vi göra?
Sandra Torres, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre, Mälardalens Högskola
16:15-17:00 SGS årsmöte
För att anmäla dig betalar du in konferensavgiften till pg 154 85 98-0, org nr 817604-9107 senast
den 1 februari 2010. För medlemmar i SGS kostar konferensen 350 kr, för icke medlemmar 500 kr.
Märk inbetalningen ”Gerontologidag” . Glöm ej att ange namn. Observera att inbetalningen gäller
som bokning. Ingen särskild bekräftelse eller kallelse utgår. Kaffe och förfriskningar under pausen
ingår i konferenspriset men inte lunchen. Till Campus Ersta kan du ta tunnelbana till Slussen eller
buss nr 2, 3, eller 76 till Tjärhovsplan, därefter en kort promenad. Finns det frågor om dagen går
det bra att kontakta Veronika Wallroth via e-post: info@SGS.nu

Välkommen!

