Projektet @geing Online
bjuder in till en avgiftsfri kunskapsdag

Hälsofrämjande arbete riktat till äldre:
innovativa sociala verktyg och arbetssätt
Syftet med dagen är att presentera och diskutera hälsofrämjande verktyg
och arbetsmetoder riktade till äldre målgrupper, med fokus på
kunskapsutbyte mellan användarna, olika aktörer och professioner.
Plats: Åbo Akademi, Auditorium Bruhn, Strandgatan 2, Vasa
Tidpunkt: 8.5.2017, kl. 12-16
Anmälan om deltagande görs till alexandra.holm@abo.fi senast 26.4.
OBS! Ett begränsat antal platser finns för guidad tur i ÅAs Experience Lab under
kaffepausen, vänligen meddela vid anmälan om du är intresserad av detta.

Program
Kl.12:00 Öppningsord (Anna K. Forsman, projektledare @geing Online )
Kl.12:15 Läs mig! En nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen i Sverige –
Brukarcentrerade arbetssätt och välfärdsteknologins möjligheter och utmaningar
(Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet i Sverige,
Fil.mag, författare)
Kl.13:15 Introduktion: Prototyp av nytt e-verktyg med fokus på främjande av
sociala kontakter och aktiviteter
Kl.13:30 Kaffepaus
(Demovisning av prototypen, guidad rundtur i ÅAs Experience Lab för
förhandsanmälda)

Kl.14:20 Intervjuinslag: Samtal mellan en äldre aktiv nätanvändare och en
studerande med intresse för temat
Kl.14:45 Paneldiskussion
Deltagare: Susanne Rolfner Suvanto (verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet,
Sverige), Patrick Ragnäs (Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten), Camilla
Westerlund (Folkhälsan i Österbotten), Johanni Larjanko (nätverket Inkludera Ännu
Flera), Joachim Majors (Experience Lab, ÅA)

Kl.15:40 Summering

Gästföreläsare Susanne Rolfner Suvanto har bl.a. fungerat som
svenska regeringens särskilda utredare för att ta fram ett förslag till en
nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Till Susannes hjärtefrågor hör psykiska hälsa hos äldre, utveckling av
äldreomsorgen och hälsofrämjande och förebyggande insatser – alltid med
utgångspunkt i den äldre individens egna behov och önskemål.

Forsknings- och utvecklingsprojektet @geing Online (2012-)
fokuserar på äldres livssituation och välbefinnande i ljuset av digitalisering och
relaterade samhällsförändringar. Målsättningen är att stöda utvecklingen av
innovativa evidensbaserade arbetsmetoder och e-verktyg för främjande av en
meningsfull vardag.
Projektet har mottagit understöd från bl.a. Högskolestiftelsen i Österbotten.

