Äldreseminariet VT 2010
Kl. 13.00-15.00 i Ali Berggren-rummet plan 8, Hälsohögskolan.
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Sjunde Himlen
Vi tittar på filmen Sjunde himlen och diskuterar den.
Det var inget hon hade bett om. Det bara hände. Visst fanns det stulna blickar och attraktion,
men mer skulle det inte bli. Inga är i 60-års åldern och gift sedan 30 år. Hon älskar sin man.
Ändå dras hon till Karl som redan fyllt 76 år. Det är passion! Det är sex! Och plötsligt känner
sig Inga som en ung flicka igen...
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Deltagarnas upplevelse av kreativ aktivitet: Dramat på Tuvan
Arbetsterapeutstudenterna Jenny Dahlin och Lena Johansson kommer tillsammans med
Marlene Henriksson AFR (deras handledare) och Stanislaw Przybylski från "Animera - göra
livlig" i Eksjö och berättar om arbetet med att göra animerad film tillsammans med äldre.
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13.00-14.00 Genetic and environmental factors that impact cognitive aging
Catalina Zavala doktorand vid University of California berättar om sin forskning.

14.00-15.00 Diabetes, övervikt och kognitiv funktion – ett livsloppsperspektiv
Anna Dahl från IFG berättar om planerna kring och möjligheterna med en studie som handlar
om att följa upp cirka 600 män som 1959 var i tjugoårsåldern och då deltog i studie med fokus
på diabetes. Respondenterna genomgick bl a glukosbelastning och kognitiva test. Även
uppgifter kring längs, vikt, utbildning och yrke ingick i studien.
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13.00-14.00 What do elderly persons think about the first generation safety
systems?*
Martina Boström doktorand vid IFG presenterar ett utkast till en artikel.

14.00- 15.00 Äldre EU-medborgares syn på måltiden som mötesplats*
Birgitta Sidenvall och Iréne Hägg från AFO presenterar ett utkast till en artikel.
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Seniordialogen
Inger Ahlström med flera berättar om arbetet med seniordialogen.
Seniordialogen är ett lärande nätverk för utveckling av bästa möjliga vård och omsorg i
samverkan. Ambitionen med Seniordialogen är att alla som bor i länet ska få ett gott liv hela
livet, att vårt arbete bedrivs utifrån den äldre medborgarens och anhörigas fokus och att alla
som arbetar inom äldreområdet ska kunna göra bästa möjliga varje dag.

*Artikelseminarium – deltagarna förväntas ha läst manuskriptet, som skickas ut 1-2 veckor
innan seminariet och komma med konstruktiv kritik under seminariet. Presentatören(erna)
ansvarar själva för att skicka manuskriptet i tid till susanne.johannesson@hhj.hj.se, som
vidarebefordrar materialet till deltagarna i äldremiljön.

