MÅNDAG 8/5
Palissad Syd
12.45 13.00

Välkommen till Senior i Centrum!

13.00 14.30

Rehabilitering och äldre
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) - hur använder vi det?

14.30 15.10

Kaffe med fika & utställningsbesök

15.10 16.50

Etiska utmaningar i den palliativa vården

16.50 17.00

Invigningsord:
Ida Nilsson (MP), ordförande i folkhälsoberedningen
Praktiskt inför kvällens events:

Sölve Elmståhl, vetenskaplig ordförande
Prisutdelning:
Ola Björgell, Regionöverläkare
Utdelning av Region Skånes pris “Årets Eldsjäl” till Yngve Gustavsson

Yngve Gustafson, professor, Umeå universitet
Kostnadseffektiv och säker behandling av gamla människor kräver att man ”ser” hela människan. En förutsättning är att en multiprofessionell och multidimensionell
utredning görs med fokus på prevention och rehabilitering av ett team med kunskaper i gerontologi och
geriatrik.

Moderator: Carl Johan Fürst, professor
Marit Karlsson, överläkare, Linköping
Carl Johan Fürst, professor, Lunds Universitet
Carl-Magnus Edenbrandt, docent, Lunds Universitet
Anderss Birr, överläkare, Helsingborg
Föreläsningen inleds med en kort beskrivning av den palliativa vårdens innehåll och ställning i dagens
sjukvård. Därefter följer en fördjupning kring etiska utmaningar för den palliativa vården med efterföljande
paneldiskussion.

Sölve Elmståhl & Ola Björgell
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17.00 18.00

Mingel, musik och enklare förtäring. Värd: Region Skåne och Malmö stad.
Insläpp till Seniorgalan från 18.10

18.30

SENIORGALA FÖR ALLA! (Arenarummet)

VETENSKAPLIGT PROGRAM

TISDAG 9/5
Arenarummet
08.3010.00

Behandling av
demenssjukdom idag och
imorgon

Moderator: Elisabet Londos
Miia Kivipelto, professor,
Stockholm
I dag försöker man via
förändringar i livsstilsfaktorer
att öka hjärnreserven och skjuta
fram symptomdebuten för att
minska demensförekomsten
i samhället. Begreppet
hjärnreserv och FINGER studien,
en stor interventionsstudie
från Finland, redovisas i
föreläsningen.

Palissad Syd
Symtomlindring ur ett
holistiskt perspektiv

Moderator: Anders Birr
Anders Birr, överläkare,
Helsingborg
Hur identifierar vi den döende
människan? Begreppet total
pain med olika dimensioner av
lidande. Vanliga symtom de sista
dygnen: exv. smärta, illamående,
oro, ångest, konfusion.
Närståendes behov.

Palissad Väst

Palissad Öst

Psykisk ohälsa bland äldre

Behandlingsrekommendationer hos multisjuka äldre

Moderator: Margareta Albinsson
Carina Tordai,
arbetsterapeut,
Helsingborg
Jeanette Heilmann,
utvecklingsledare, Lund
Mänga äldre drabbas av psykisk
ohälsa. På seminariet får vi
berättelser om hur det är att
drabbas av depression sent
i livet. Vi får också en bild av
omfattningen av dessa problem
och om hur sjukvården och
den kommunala vården och
omsorgen kan hjälpa dem som
drabbas.

Förutsättningar för bot av
Alzheimers sjukdom

En god munhälsa livet ut

Moderator: Annika Kragh
Pia Andersson, Bitr professor,
leg tandhygienist, Kristianstad
En god munhälsa är viktigt för
ätandet, vårt välbefinnande och
livskvaliteten. Denna föreläsning
fokuserar på lämpliga munvårdsåtgärder och munvårdshjälpmedel för att bibehålla en god
munhälsa livet ut, och beaktar såväl
friska som sjuka äldre och äldre i
livets slutskede.

Oskar Hansson, docent, Malmö
Bot av Alzheimers sjukdom
innebär att de sjukliga
förändringarna försvinner eller
hindras att bildas i hjärnan.
Förändringarna kan avspeglas i
sk biomarkörer. En uppdatering
av forskningsläget utifrån
möjliga behandlingsstrategier
och mätning av biomarkörer
redovisas.

10.0010.45

Moderator: Annika Kragh
Tommy Schöller,
Överläkare, Lasarettet i Ystad
Kunskapen om hur multisjuka
äldre ska behandlas är bristfällig
inom stora delar av sjukvården.
Aktuella rekommendationer
ska ses som en hjälp vid val av
läkemedel och dos inom olika
terapiområden. Med multisjuka
äldre avses patienter 75 år och
äldre med stora omvårdnadsbehov.

Kaffe med smörgås & utställningsbesök

VETENSKAPLIGT PROGRAM
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TISDAG 9/5
Arenarummet
10.4512.15

Silviasystrar med uppdrag
för bättre livskvalitet
för personer med
demenssjukdom och deras
anhöriga
Moderator:
Magdalena Andersson
Jenny Askelin, Iréne Sahlström,
Helene Persson, Annika
Lennstrand Maidwell, Marie
Grundström, Christina Larsson,
Hajrija Gashi
Sexton undersköterskor i
Malmö stad har utbildat sig
till Silviasystrar. Silviasystrarna
arbetar utifrån en tillämpning
av den palliativa vårdfilosofin
vid vård av patienter med
demenssjukdom, vilket medför
helhetssyn och målinriktat
arbete. Under föreläsningen
kommer Silviasystrarna att
berätta och ge exempel på hur
de omsätter sin utbildning i
praktiken i Malmö stad.

Palissad Syd
Akutgeriatrisk
vårdavdelning som
vårdform

Moderator: Pia Nilsson
Ingrid Schölin, enhetschef,
Malmö
Geriatrikavdelning 31 i
Malmö har 20 vårdplatser.
Här arbetar vi aktivt med ett
CGA-inspirerat arbetssätt. Vi
arbetar också för att på olika
sätt överbrygga mellanrummen
för våra sköraste äldre. En
helhetssyn kring de komplexa
behoven är nödvändig men en
svår utmaning under en kort
vårdtid. Du kommer få höra
om våra ständiga förbättringar
och våra framgångar med
värdeskapande mellanrum.

Äldrevårdsmottagning
styrkor och svagheter

Eva Berg Petersson,
distriktsläkare, Knislinge
Äldrevårdsmottagningen i
Knislinge i februari 2014 som
den första ackrediterade i
Region Skåne.
Föreläsningen beskriver hur
Äldrevårdsmottagningen är
uppbyggd hos oss och de
erfarenheter vi samlat på oss
under drygt 2 års tid.

Samverkan mellan
kommuner och landsting.
Det nya HS avtalet i
Region Skåne

Eva Thoren Todoulos, hälsosjukvårdsstrateg,
Pia Nilsson,
Utvecklingssekreterare Malmö
Stad
Med det nya hälso- och
sjukvårdsavtalet tar Region
Skåne och Skånes kommuner
ett ökat gemensamt
ansvar och skapar en ny
teambaserad vårdform utifrån
patientens behov inom
ramen för det kommunala
hemsjukvårdsuppdraget. Avtalet
innebär en ambitionshöjning för
både Region Skåne och Skånes
kommuner.

12.1513.15
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Palissad Väst
DEMENS, DE ANHÖRIGAS
SJUKDOM

Anhörigas vardag och
välbefinnande

Moderator: Gerd
Ahlström
Connie Lethin, postdok, leg.
ssk, Region Skåne och Lunds
universitet
Anhöriga till personer med
demens i Europeiska länder har
ofta huvudansvaret för vården i
hemmet och hjälper och stödjer
personerna i vardagen, ibland
i samarbete med den formella
vården. Hur kan vård och
omsorg stödja anhöriga och
främja deras välbefinnande?
Att föra en annan persons
talan
Lottie Giertz, universitets-lektor,
Linnéuniversitetet
I 9 småländska kommuner har
anhöriga till äldre personer
med demens intervjuats om
hälsa, belastning och vilket stöd
från kommun som utnyttjas.
Fokus i min presentation ligger
på vem som för den demente
familjemedlemmens talan, i
vilka situationer och med vilket
resultat.
Hur går livet vidare efter man
släppt taget?
Annika Forsgren,
avdelningschef, anhörig,
Simrishamn
Min berättelse handlar om
att leva med en man som har
Alzheimer och sedan ta det
svåra beslutet att flytta till
särskilt boende. Hur går livet
vidare efter det?
Att möta närstående till
personer med kognitiv svikt
Anna-Karin Edberg, professor,
Leg Sjuksköterska, Högskolan
Kristianstad
Upplevelsen av att vara
närstående till en person
med kognitiv svikt är nära
sammankopplat med hur denna
person mår, ett samband som
har visat sig bli allt starkare över
tid. Det stöd som ges bör därför
vara individuellt anpassat och
involvera båda parter.

Lunch & utställningsbesök

VETENSKAPLIGT PROGRAM

Palissad Öst
Läkemedelsbehandling
av äldre (1) en
webbutbildning

Moderator: Ola Björgell
Bo Karlsson, Specialistläkare
allmänmedicin, Uppsala
Frida Nobel, läkare utredare
Socialstyrelsen
Föreläsningen utgår från
Socialstyrelsens webbutbildning
Läkemedelsbehandling av äldre.
Utbildningen är fallbaserad
och ämnena som berörs
är bland annat fysiologiska
förändringar hos äldre,
individanpassad behandling
och läkemedelsrelaterade
problem.

TISDAG 9/5
Arenarummet
13.1514.45

Äldre och sexualitet

Nils Beckman, Med dr, Malmö

Suicid bland äldre, går det
att förebygga?
Moderator: Sölve Elmståhl
Margda Waern, professor,
överläkare, Göteborg
Föreläsningen kommer att
fokusera på en beskrivning
av faktorer som kan vara
av betydelse för suicidalt
beteende hos äldre, samt om
förebyggande interventioner.

Palissad Syd
Smärtlindring i palliativ
vård

Moderator: Carl Johan Fürst
Jan Hallström, överläkare,
Helsingborg
Genomgång av
smärtmekanismer och orsaker
till smärta i livets slutskede.
Anamnes och analys som
grund för smärtbehandling.
Farmakologiska och ickefarmakologiska principer för
smärtbehandling.

Palissad Väst
Vad kan klinisk
forskning bidra med i
vardagsarbetet?

Moderator: Elisabet Londos
Elisabet Londos, professor,
Iris Zahirovic, läkare, Victoria
Larsson, läkare
Lewy body demens är
fortfarande 20 år efter att
de första kliniska kriterierna
publicerades otillräckligt
känt vilket är till nackdel för
de drabbade. Presentation
av studier av förekomst,
behandling och ickefarmakologiska sätt att öka
livskvaliteten hos dagens
drabbade.

Palissad Öst
Framtidens AT

Temadag för Region Skånes
AT-läkare, handledare och
studierektorer
Se separat program sid 16

Carina Wattmo, dr med.vet.
Ännu finns ingen bot för
Alzheimers sjukdom. Här
presenteras data från en
uppföljnings-studie av
kolinesterashämmare som
utöver kognitiva effekter under
3 år analyserar sociala insatser,
tid till boende och överlevnad
i förhållande till förväntad
livslängd.

14.4515.30

Kaffe med fika & utställningsbesök

* Samtliga föredrag, inkl kurserna, är öppna för alla deltagare oavsett yrkesgrupp och även för

de som endast vill lyssna på enstaka föredrag. Alla är varmt välkomna att lyssna och lära!

VETENSKAPLIGT PROGRAM
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TISDAG 9/5
Arenarummet
15.3017.00

Frakturer, osteoporos och
åldersförändringar- att
behandla, rehabilitera och
förebygga
Osteoporos & fraktur

Moderator: Kristina Åkesson
Kristina Åkesson,
professor, Malmö
Osteoporos och fall är de
vanligaste orsakerna till fraktur.
Varför och hur skall vi förebygga
frakturer?

När man har fått en fraktur – hur behandlas den?
– Höftfraktur, handledsfraktur, axelfraktur

Björn Rosengren, docent,
Malmö
Det finns många sorters fraktur
men några är vanligare än andra. Hur väljer ortopeden vilken
behandling – vissa behöver
opereras, andra gips och några
ingenting.

Rehabilitering - livet efter
en fraktur

Cecilia Rogemark, docent,
Malmö
Om hur vi skall arbeta för att
man återfår bästa möjliga funktion – vad vi kan göra bättre.

Palissad Syd
ANHÖRIG – I DÅTID OCH
NUTID
Att ge och ta emot hjälp:
Familjen och staten, förr,
nu och i framtiden.

Moderator: Elisabet Londos
Gerdt Sundström,
professor, Högskolan Jönköping
Svenska familjer är på flera sätt
starkare än förr, vilket bland
annat märks på att de både kan
och vill ge (mer) omsorg. Den
offentliga omsorgen är vid vägs
ände: Hur går vi vidare?
Omsorgsforskaren granskar
myter, fakta och möjliga utvägar

Palissad Väst
Behandling av trycksår

Framtidens AT

Strategier för att
förebygga fall och
fallskador bland äldre

Se separat program sid 16

Moderator: Sölve Elmståhl
Katarina Frick, sårsjuksköterska,
Malmö

Eva Nordell, sjukgymnast,
enhetschef, Malmö

Upplevelser som anhörig.
Marianne Linderoth

Anhörigas delaktighet i
palliativ vård på särskilt
boende.

Lina Behm, postdok,
adjunkt, DSK, Lunds
Universitet
Föredraget bygger på intervjuer
med anhöriga till äldre personer
på 30 särskilda boenden om
vad de upplever att delaktighet
innebär och i vilken utsträckning
de kan vara delaktiga i palliativ
vård på särskilt boende.

Ryggsmärta hos äldre kotfrakturer vad kan det
mer bero på?
-Kotkompression, “Åldersförändringar” och spinal
stenos
Gauti Sigmundsson, bitr överläkare
Ryggsmärta hos äldre har ofta
andra orsaker än hos unga.
Varför är det så och vem drabbas?
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Palissad Öst

VETENSKAPLIGT PROGRAM

Temadag för Region Skånes
AT-läkare, handledare och
studierektorer

ONSDAG 10/5
Arenarummet
08.3010.00

Palissad Syd

Yrsel hos äldre.

Moderator: Annika Kragh
Patrik Midlöv, professor/
distriktsläkare, Lunds universitet
Yrsel är vanligt och ofta väldigt
handikappande för äldre
personer. Äldre har särskilt stor
risk för att drabbas av yrsel
pga. andra sjukdomar och
läkemedelsbehandling. Under
föreläsningen ges förslag på
utredning och behandling
samt belyses särskilt läkemedel
respektive sjukdomar som ökar
risken för yrsel hos äldre.

Mat för frisk och sjuk

Maria Wiberg, dietist,
Madeleine Johansson, dietist,
Hässleholm
Åtgärder för att stimulera såväl
friska som sjuka seniorers aptit
med hjälp av väl sammansatt
mat, anpassad konsistens
och god måltidsmiljö. Ett
arbetssätt då undernäring, fall
och förbättrad sårläkning kan
förebyggas.

Anhöriga som vårdar
Moderator: Margareta

Albinsson
Lennart Magnusson,
verksamhetschef, Nationellt
kompetenscentrum anhöriga,
Kalmar
Mirjam Brocknäs,
äldrepedagog, Upplands-Bro
kommun, Lars Björkquist,
Roland Åsenklint, anhöriga från
Ystad med erfarenheter av att
stödja sjuk anförvant
Vilka är drivkrafterna?
Kommunerna ska enligt lag ge
stöd och hjälp. Lever de upp till
dessa krav? På seminariet får vi
svar på dessa frågor.
Vi får också höra om
stödverksamheten i UpplandsBro för demenssjuka och
deras närstående. Det är ett
stöd som finns under hela
sjukdomsförloppet. Kommunen
har fått pris för sitt anhörigstöd,
som sker i nära samverkan med
sjukvården.
På seminariet får vi också
lyssna till en intervju med två
personer som under lång tid
hjälpt en sjuk nära anhörig. Hur
ser vardagen ut? Och hur bör
stödet vara utformat?

Palissad Väst

Palissad Öst

När munnen blir ett hinder Region Skånes strategiska
för ätandet
utvecklingsplan för jämlik
Moderator: Carin Andersson
demensvård
Mats Nilsson, tandläkare,
Malmö
Johan Nilsson, hälsosjukvårdsstrateg, Kristianstad
Emma Nilsson, dietist, Osby
Från dietists och tandläkares
perspektiv belyser vi problem
och hinder som uppstår när
munhälsan inte är i gott skick,
samt ger praktiska råd på hur
man kan komma till rätta med
detta.

Moderator: Håkan Toresson

Hur arbetar Skånes
primärvård med demenssjukdomar och kognitiv
svikt?

Annsofie Svensson, vårdutvecklare, Karina Simonsen,
vårdutvecklare, Region Skånes
Kunskapscentrum för demenssjukdomar
En omfattande register- och
intervjustudie har genomförts
under 2016 för att kartlägga
arbetssätt, identifiera vad som
är framgångsrikt samt definiera
vilka åtgärder och resurser som
krävs för att optimera primärvården; en central aktör i demensvårdkedjan.

Bättre vård för patienter
med konfusion eller kognitiv svikt i slutenvården.

Anette Ohlson, projektledare
Walder, Hälsostaden, Ängelholm, Jenny Cappelin, verksamhetsutvecklare, Region Skånes
Kunskapscentrum för demenssjukdomar
Hälsostaden införde i december
2016 ett nytt arbetssätt som syftar till att minska antalet återinläggningar. Metoden bygger till
stor del på forskningsprojektet
Walder från SUS Internmedicin
som halverade antalet återinläggningar.

Demensvårdens
kostnadseffektivitet – hur
mäter vi och hur förbättrar vi?

Johan Jarl, forskare, Lunds
universitet
En omfattande hälsoekonomisk
studie har planerats i samarbete
med Region Skåne och flera av
Skånes kommuner. Den bygger
på att det finns en stor effektiviseringspotential i demensvårdkedjan och studien kommer ta
fram underlag för beslut och
implementering av förbättrade
arbetssätt i samverkan
.............................................................

Den första nationella strategin om demenssjukdomar-rapport från pågående arbete

Frida Nobel, projektledare
Christer Neleryd, sakkunnig,
Socialstyrelsen
Hur ser läget ut för den svenska
demensvården? Vad behöver
göras de närmaste åren? Hur
kan samhället förbereda sig för
en ökning av antalet demenssjuka?

VETENSKAPLIGT PROGRAM
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ONSDAG 10/5
Arenarummet

Palissad Syd

Palissad Väst

Palissad Öst

10.00-10.45: Kaffe med smörgås & utställningsbesök
10.4512.15

Sarkopeni, gerasteni och
kakexi – muskler, mat och
träning vid åldrande och
sjukdom

Moderator: Sölve Elmståhl
Tommy Cederholm, professor,
Uppsala
Under åldrandet, särskilt
om kombinerat med kronisk
sjukdom, bryts muskulaturen
ner i snabbare takt än den
återuppbyggs. Det leder till
nedsatt muskelfunktion som
medför minskat rörelseförmåga
och mindre självständighet i
vardagen. Tillståndet kallas
sarkopeni och ligger till grund
för det som kallas åldersskörhet,
frailty, som också skulle
kunna kallas gerasteni. Med
regelbunden styrketräning och
hälsosam mat, som kan bidra
till att skydda muskulaturen, kan
sarkopeniförloppet bromsas,
muskelstyrkan bibehållas och
oberoendet i vardagen behållas
längre.

Interprofessionellt
teamarbete – en
framgångsfaktor för god
och säker vård

Katarina Wilhelmson, docent,
överläkare, Isabelle Ottenvall
Hammar, Med.Dr, leg.
arbetsterapeut, Helle Wijk,
docent, sjuksköterska, Eva
Holmgren, universitetslektor,
fysioterapeut, Göteborg
Seminariet beskriver olika
aspekter på teamarbete i
vårdkedjan och utfallet av
detta för äldre personers
säkerhet och återhämtning samt
vårdpersonalens utförande
av vård. Under seminariet
presenteras resultat från en
forskningsstudie gällande värdet
av individuell vårdplanering
och en vårdkedja för sköra
äldre personer. Fokus är på
teambaserad rehabilitering och
nyttan för den äldre personen.
Hur blev det när studien tog slut
o arbetet implementerades
i verksamheterna? Hur går vi
vidare för att stärka teamets
förutsättningar för utförande?
Vidare presenteras design och
genomförande av en pågående
studie avseende plats och
säkerhet för teamarbete i den
äldres hem.
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ANHÖRIGSTÖD- HUR DÅ?
Varför stöd till anhöriga?

Moderator: Gerd Ahlström
Martina Takter, närståendekoordinator, doktorand,
Stadskontoret Malmö
En föreläsning om pågående
samhällsförändringar och hur
anhörigas möjlighet till frivilliga
val, bibehållen integritet och
autonomi beaktas vid stöd
och insatser till personer
med långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning.

Anhörigstöd till
yrkesverksamma med
hjälp av Informations- och
kommunikations Teknologi
(IKT).

Läkemedelsbehandling
av äldre (1) en
webbutbildning

Moderator: Ola Björgell
Bo Karlsson, Specialistläkare
allmänmedicin, Uppsala
Frida Nobel, läkare utredare
Socialstyrelsen
Föreläsningen utgår från
Socialstyrelsens webbutbildning
Läkemedelsbehandling av äldre.
Utbildningen är fallbaserad
och ämnena som berörs
är bland annat fysiologiska
förändringar hos äldre,
individanpassad behandling och
läkemedelsrelaterade problem.

Stefan Andersson,
doktorand, Linnéuniversitet
Föreläsningen presenterar
hur olika IKT kan användas för
att stödja anhöriga. Specifikt
fokuseras IKT som stöd för
yrkesverksamma anhöriga
i situationen att ge hjälp/
vård/stöd till äldre personer
samtidigt som man arbetar.
Såväl möjligheter som fallgropar
presenteras.

Anhörig – konsekvenser
av hög börda och effekter
av stöd

Beth Dahlrup, vårdutv, SUS
Diskussion kring bördans
betydelse för livskvalitet och
livstillfredsställelse samt effekter
av stöd till anhöriga till personer
med demenssjukdom.

Att leva nära en person
med demenssjukdom

Solvig Kristoffersson, anhörig,
Malmö
Under mer än 10 år levde vi
med min mans demenssjukdom
och den resan vill jag berätta
om. Hur det var att acceptera
sjukdomen och hur det var
att acceptera det stöd och de
hjälpinsatser som erbjöds.

VETENSKAPLIGT PROGRAM

Effektiv träning för äldre

Ulrika Olsson Möller,
fysioterapeut, Dr Med Vet, Lund
Inriktas mot hur äldre ska träna
– både friska och de med olika/
flera sjukdomar. Beskriver vad
balans och yrsel är och hur
det hänger ihop samt specifik
träning gällande detta. Även en
del om fallprevention.

ONSDAG 10/5
Arenarummet

Palissad Syd

Palissad Väst

Palissad Öst

12.15-13.15: Lunch & utställningsbesök
13.1514.45

PANELDEBATT
På vilket sätt kommer
morgondagens
prioriteringar av sjukvård
göras och av vem?
Moderator: Heidi Avellan,
politisk redaktör, Sydsvenskan
Frida Trollmyr, kommunalråd
för kultur, fritid och folkhälsa,
Malmö, Anders Åkesson,
regionråd, Region Skåne, Finn
Bengtsson, riksdagsledamot;
Nils Eric Sahlin, professor

Kardiovaskulär prevention
hos äldre
Moderator: Annika Kragh
Anders Gottsäter, docent,
Malmö
Genomgång av evidensläge
och rekommendationer kring
farmakologisk kardiovaskulär
prevention hos äldre.

Preventiva hembesök
till seniorer – för ett
hälsosamt och oberoende
liv

Albert Westergren, professor,
Kristianstad
Preventiva hembesök till
seniorer syftar till att stärka
egenansvaret för att bibehålla
funktioner och oberoende.
I presentationen beskrivs
kunskapsläget vad gäller dessa
besök samt beskrivs ett projekt
som syftar till att utveckla,
implementera och utvärdera en
modell för dessa besök.

14.4515.30

Hur får malmöbon en
tryggare hemgång?
Moderator: Jenny Ekblad
Gunilla Larsén,
verksamhetscontroller, Lisbet
Gällblad, sektionschef, Ingegerd
Kristiansson, sektionschef, Eva
Ersson, myndighetschef, Mia
Persson, biståndshandläggare,
Pernilla Nohlin, arbetsterapeut,
Jeanette Nyström,
sjuksköterska, Tina Jönsson,
undersköterska, Åsa Tysper,
sjukgymnast, Vera Eriksson,
undersköterska, Kristina
Saunders, myndighetschef,
Emina Hadzalic,
biståndshandläggare, Pia
Nilsson, utvecklingsskreterare
För att brukaren ska få
en tryggare och säkrare
hemgång arbetar Malmö
stad med olika modeller.
Vi belyser teamarbetet,
stärkt kompetetens
hos kontaktperson,
hemtjänstpersonal och
undersköterskor med
spetskompetens.

Kaffe med fika & utställningsbesök
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ONSDAG 10/5
Arenarummet
15.3017.00

ANHÖRIG I OLIKA
KULTURER
Sårbara och mytomspunna. Anhöriga till äldre med
utländsk bakgrund.
Moderator: Gerd Ahlström
Finnur Magnusson, professor,
Malmö Högskola
I internationella forskningssammanhang är kunskapen om
omsorgsgivare med utländsk
bakgrund generellt sett mager.
Flera forskningsrön pekar dock
på att skillnader i omsorgsmönster och strategier mellan anhöriga med utländskt ursprung
och majoritetsbefolkning är
betydligt mindre än vad som
ofta antas.

Etiska och kulturella dilemman vid självbestämmanderätt.
Parvin Pooremamali, Lunds
Universitet
Hur anhöriga och vårdpersonal
hanterar äldre demenssjukas
självbestämmanderätt och
hjälpbehov när personen har
en annan kulturell eller språklig
bakgrund. Utgår den personcentrerade vården från personernas värderingar, önskemål och
rutiner och ger de bekräftelse
och acceptans?

Palissad Syd

Palissad Väst

Utredning – kognitiv
testning och bilkörning

Samtal och kommunikation
inom palliativ vård

Sebastian Palmqvist, docent,
Malmö
Hjärnans olika kognitiva
områden redovisas samt vilka
symtom som uppkommer
när respektive område sviktar
och hur vi kan mäta det
med kognitiv testning. De
uppdaterade diagnoskriterierna
för demens, numera kognitiv
sjukdom, kommer att
presenteras.

Anders Danielsson, Stockholm
Carl Johan Fürst, professor,
Lunds universitet
Besked om svår sjukdom, ej
fungerande sjukdomsinriktad
behandling och övergången
till vård i livets slutskede är
samtalssituationer som kan
vara utmanande och kräver
kompetens som inkluderar
praktisk träning. Teori varvas
reflektion och diskussion baserat
på praktiska exempel.

Moderator: Sebastian
Palmqvist

Moderator: Carl Johan Fürst

Dorota Religa, docent,
Trafikmedicinskt centrum,
Stockholm
Vid demenssjukdom är inte
frågan OM utan NÄR är
det dags att sluta köra bil.
Presentation av hur hantering av
bilkörningsfrågor varierar mellan
olika demensdiagnoser och vad
som kan hjälpa till att förbättra
bedömningen och diskussion
med patienten.

Att vara anhörig till en
person som inte kan tala
svenska. Diego Hidalgo,

Projektledare Schneider
Electric, Arlöv
En anhörig berättar om sina
upplevelser när hans far med
Alzheimer sjukdom som har
svårt att göra sig förstådd på
det svenska språket vårdas på
ett särskilt boende.

Demensvård i ett mångkulturellt samhälle.

Rozita Torkpoor, vårdutvecklare,
leg Sjuksköterska, Migrationsskolan, Kunskapscentrum för
demenssjukdomar
Antalet äldre utrikes födda ökar.
Redan 2014 vid Socialstyrelsens utvärdering av nationella
riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom, konstaterades
behovet av förbättringar vid
utredning, diagnos och behandling av personer med ett annat
modersmål än svenska och
misstänkt kognitivt svikt. Hur
löser vi det växande behovet av
en rättvisande demensutredning
och en optimal demensvård?
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