
Esthers släktträff
Inbjudan till:

Esthers släktträff är en årlig nationell  
konferens med fokus på den äldre  
människans hälsa, nu kan du anmäla dig.

Anmälan?  
Klicka här för att anmäla dig 

När?  
27:e oktober 2022,  
kl 09:00-15:00

Var?  
Livestreamad på webben  
(länk kommer efter anmälan)

Nu är det dags! Välkommen att anmäla dig till Esthers 
släktträff 2022 - en livestreamad digital sändning från 
Kommunförbundet Västernorrland.

Under dagen får du både ta del av goda exempel och 
lyssna på personer som jobbar, forskar eller utbildar inom 
demens, våld i nära relationer och palliativ vård. 
 
Årets tema för konferensen är tillit-trygghet-trend, som 
bland annat kommer beröras inom områdena:  

• Våld i nära relationer
• Demens
• Palliativ vård

Bra att veta
Vi riktar oss till de äldre, deras närstående, vård- och 
omsorgspersonal i olika funktioner och på olika nivåer, 
samst chefer och beslutsfattare. Yrkesverksamma betalar 
300 kronor, för privatpersoner är det gratis. 

Medverkande 
Se nästa sida

https://dinkurs.se/82104


Program:

Maj Rom är läkare med lång erfarenhet av att  
förbättra livskvalitet för personer som har behov av 
flera vårdgivare samtidigt. Kristina Malmsten  
är utvecklingsledare och nationell koordinator  
Qulturum, Region Jönköpings län samt som  
konsult inom SKR. De ger tillsammans ett  
nationellt perspektiv på ämnet.

Demens 
 

Ann-Marie Westerlund, demenssjuksköterska och länssamordnare  
demens Region Västernorrland. 
 I sin roll och jobbar hon bland annat med stöd, råd och uppföljning till 
patienter och anhöriga. Ann-Marie är även styrelseledamot för  
Svenska nätverket för demenskunskap, Föreningen för kognitivt stöd 
samt Svenskt nätverk förening för unga anhöriga. 

Våld i nära relationer - äldre

Åsa Witkowski, enhetschef, Nationellt centrum för kvinnofrid.
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har som 
uppdrag att höja kunskapen nationellt om våld och ge stöd till våldsut-
satta kvinnor. NCK driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofrids-
linjen. Åsa Witkowski har erfarenhet av kliniskt arbete med våldsutsatta 
kvinnor men har också arbetat med regeringsuppdrag som tilldelats NCK 
genom åren.

Rast ca 10:15-10:30

Konferensen startar klockan 09:00, Carina Magnusson, Kommunförbundet Västernorrland välkomnar 
och Nicoline Vackerberg, coordinator för Esther International. 

Högsta möjliga livskvalitet för personer med kognitiv 
sjukdom (demens) och för deras anhöriga.
 
Charlotta Berglund, Silviasköterska Stiftelsen Silviahemmet
Silviahemmets vårdfilosofi har målet högsta möjliga livskvalitet för  
personer med kognitiv sjukdom (demens) och för deras anhöriga.
Charlotta berättar hur man jobbar utifrån de fyra hörnstenarna. 



Palliativ vård

Rose-Marie Imomi, specialistsjuksköterska i demens och länssamordnare 
i palliativ vård, Region Norrbotten  
Hon jobbar för att patienter med livshotande sjukdomar erbjuds god 
palliativ vård i både tidig och sen palliativ sjukdomsfas. Syftet är att ökar 
patientens delaktighet, främja livskvalitet och ge stöd till närstående. 

Forskning runt äldre och delaktighet i vården 
 

Kristina Luhr, distriktssökterska, disputerade 2018 med en avhandling 
kring patientdelaktighet. 
Kristina arbetar som utvecklingsledare vid Välfärd och folkhälsa, Regional 
utveckling där hon bland är processledare ViSam, vård planering och sam-
ordning i en samlad modell. Hon sitter i ledningsgruppen för Forum äldre 
som arbetar för att möjliggöra äldreforskning i kommunal kontext, samt är 
en del i forskargruppen Äldres hälsa, vård och vardag (ÄLVA). Hennes dis-
putation kring patientdelaktighet utgår från patientens egna preferenser.  

Marie Jönsson, med. doktor i hälsovetenskap vid Örebro universitet och 
leg. arbetsterapeut inom medicin vid universitetssjukhuset i Örebro.  
Hon är idag verksam i en del av forskningsmiljön Research Enabling an  
Active Life (REAL) och forskargruppen Äldres hälsa, vård och vardag” 
(ÄLVA) vid Örebro universitet samt delvis kliniskt verksam som  
arbetsterapeut.

Vård i livets slut - ur anhörigas perspektiv

Elisabeth Högberg, anhörig 
Nyligen förlorade Elisabeth Högberg sin pappa efter en tids sjukdom. 
Hon berättar nu om sina upplevelser av vården som hennes pappa fick i 
livet slutskede. Och om det stöd hon fick som anhörig. 

Lunch 12:00-13:00

Trender
Under eftermiddagen blickar vi framåt och tittar på trenderna inom äldreomsorgen, välfärdstekniken 
som kommer starkt. Forskning och de äldres och anhörigas delaktighet.



Anmälan:

Konferensen genomförs med stöd av:

För att anmäla dig till konferensen, klicka här. 

Eller scanna denna med din mobilkamera 

Konferensen är gratis för äldre och anhöriga, men det kostar 300 
kronor att delta för yrkesverksamma.

Krånglar det? Kontakta: 
Carina Magnusson
utvecklingssamordnare, Kommunförbundet Västernorrland
carina.magnusson@kfvn.se
Tel: 070-570 56 98

Proaktiv digifysisk seniorvård - äldrebussen

Helene Ersson, projektledare, Nadja Sjödin och Malin Ahlenius, 
sjuksköterskor Timrå kommun 
Under hösten 2022 har ett pilotprojekt startats i Timrå kommun, 
som handlar om att föra vården närmare individen. Det är ett nytt  
arbetssätt där kommunen i nära samverkan med vårdbolaget  
Premicare bildar ett gemensamt närvårdsteam för i första hand  
hemsjukvårdspatienter. Målet är att bibehålla högsta möjliga  
kvalitet i vården med de resurser som finns. Projektet kallas för 
Proaktiv digifysisk seniorvård.

Summering av dagen 
Paneldiskussion kring dagens ämnen, demens, våld i nära relation och palliativ vård med några av 
dagens deltagare. Sändningen avslutas 15:00.

Rast ca 14:10-14:20
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