
Kultur 365

Modern teknik i äldre omsorgens hand
KONFERENSEN OM TEKNIK OCH DEN SINNESRIKA MÄNNISKAN.

KONFERENCIER: Ståuppkomiker Lasse Karlsson

09.02–
10.30

KONFERENSEN INVIGS AV SÖDERTÄLJES 
STADSDIREKTÖR MARTIN ANDREAE
Martin Andreae har nu varit i Södertälje i ett par år. Han har 
tidigare arbetat i samma roll i Jönköping och innan dess som 
regiondirektör i Halland.

PLAYMÄKERS – GENERATIONSMÖTEN 
MED NY KULTURTEKNIK
Gustav Gälsing och Sonja Gebrail arbetar i satsningen PlaymÄ-
kers i Södertälje, ett lokalt program stött av Kulturrådet. Det 
drivs av kommunen i samarbete med Telge Tillväxt och ABF. De 
båda berättar från sin egen vardag om hur de försöker ge äld-
re i omsorg sinnesrika stimulanser och kontakt med världen.

PlaymÄkers har funnits sedan 2007. Teamet besöker senio-
rer på äldreboenden och i dagverksamhet. Där tar de reda på 
vad de äldre är intresserade av och erbjuder dem att aktivt 
delta i eftermiddagens program. Ungdomarna agerar som 
internetlotsar och använder surf plattan som ”önskebrunn” 
– blixtsnabbt kan de skaffa fram bilder, texter och musik 
utifrån de äldres förslag.

STIMULERA MERA!
Karin Molin är legitimerad arbetsterapeut och säljare på 
Komikapp. Det är ett företag i hjälpmedelsbranschen som 
utvecklar tjänster och produkter som ska höja livskvalitet och 
delaktighet för människor med särskilda behov, för anhöriga 
och personal.

Hur kan vi bidra till sinnesstimulering och sinneskommu-
nikation för våra äldre? Jag kommer att ge konkreta tips på 
hur man kan stimulera sinnena och ordna miljöer som är 
sinnesstimulerande. Syftet är att skapa en meningsfull till-
varo och höja livskvaliteten, att minska motorisk och psykisk 
oro och ångest, och att öppna upp för kommunikation, teknik 
och delaktighet.

DET KAN VI LÄRA AV ÄLDRES ERFARENHETER
Eva Lindqvist är legitimerad arbetsterapeut och forskare. Hon 
arbetar i sektionen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet. 
Hennes avhandling 2012 handlade om kognitivt stöd för 
personer med demens eller stroke.

Teknik är en del av vardagen. Alla behöver klara av den, 
även äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
Produkter och hjälpmedel som är ämnade att stödja de äldre 
kan både ha egenskaper som hjälper och som hämmar an-
vändarna. Men det finns faktorer som kan göra teknik mer 
användbar och bli till större nytta för den här gruppen.

ANHÖRIG I KONTAKT MED TEKNIK 
– OCH SIN MAMMA
Ingalill Ahlin är förskollärare och specialpedagog i Gnesta. Hon 
är också dotter och anhörig och har sin mamma på ett äldre-
boende i Södertälje. Hon berättar om hur hon använder sin 
tekniska och pedagogiska kunskap i kontakten med mamman.

Tekniken kan göra besöken på äldreboenden mer kommu-
nikativa, öka känslan av delaktighet och upplevelsen av 
glädje tillsammans med anhöriga. Det har blivit fler och mer 
givande och glädjande möten för dotter och mamma, mer 
utbyte av minnen och omvärldsorientering. Tekniken bidrar 
till att öka kunskapen om personer och nätverk. Viktig infor-
mation delas bättre mellan brukaren, anhöriga och boendets 
anställda.

10.30–
10.50

STIMULANSPAUS MED KAFFE

10.50–
12.15

SÅ KAN VIRTUELL VERKLIGHET OCH 3D 
ANVÄNDAS INOM ÄLDREOMSORGEN
Leif Genberg , Senior konsult  på Atea Sverige AB, berättar 
om ny teknik som kan användas inom äldreomsorgen för att 
aktivera och stimulera.

Oculus Rift är ett Virtual reality-headset som man trär på 
huvudet. Det skapar en nära känsla i olika miljöer där det 
är rent praktiskt omöjligt att närvara då personer kan ha 
fysiska hinder eller andra besvär.

VAD ÄLDREOMSORGEN KAN LÄRA 
AV FÖRSKOLANS ARBETE MED NY TEKNIK
Malin Sanz är förskollärare och arbetar som IKT-pedagog 
(informations- och kommunikationsteknik). Hon har bland 
annat varit e-mentor för alla lärare i Södertälje kommun och 
har stått för deras fortbildning.

Jag berättar om arbetssätt och förhållningssätt från ett 
projekt med surfplattor eller ”lärplattor” som vi väljer att 
kalla dem i förskola och förskoleklass. Mycket handlar om 
att hitta vägar till lärandet och att använda tidsenlig teknik 
där det behövs. Teknik ska användas där den verkligen kan 
göra nytta. 
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KULTURELLA MÖTEN INOM VÅRD OCH OMSORG
Konserthuschefen Roger Norén och projektledaren Ulric Flood 
arbetar vid Studio Acusticum i Piteå, ett av norra Europas 
 modernaste konserthus.

Vi kommer att presentera ett utvecklingsarbete  som skapar 
nya kulturella mötesplatser för årsrika och sjuka, närstående 
och personal, samt bidrar till ökad livskvalitet genom tillgång 
till kultur via digital distribution. ”Kulturella rendezvous 
inom vård och omsorg” drivs av Piteå kommun, i samarbete 
med Norrbottens läns landsting och Betaniastiftelsen. Projek-
tet stöds av Kulturrådet.

12.15–
13.30

LUNCHBUFFÉ & MINGEL

13.30– 
14.40

STIMULERA MERA!
Vad ska vi med ny teknik till i vårt arbete med äldre?
Personal från äldreomsorgen i Södertälje berättar om hur de 
arbetar med ny teknik i vården och om sina erfarenheter.

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och vård-
personal och förstås de boende själva provar just nu hur 
surfplattor skulle kunna berika äldreomsorgen i Södertälje. 
Personalen presenterar situationer ur verkligheten, tankar, 
tips och tyckande om hur denna moderna teknik kan använ-
das tillsammans med ”årsrika” personer.

SURFPLATTAN FÖR PATIENTEN I SJUKVÅRDEN
Anders Lennhagen är idéutvecklare vid AMAB och har tagit fram 
surfplattan PatientPad som nu börjar levereras till sjukhus runt 
om i landet, bland annat till Löwenströmskas dialysavdelning, 
Huddinge Sjukhus och Akademiska Sjukhuset. 

Vad ska sjukhusen erbjuda patienten vid sin vistelse i vården? 
Och vad kan personalen ha för användning av den nya tekni-
ken som förs in i vårdsalarna?

FILM: SE ”JAGET” FLYTTAS FRÅN KROPPEN!
Henrik Ehrsson är professor i neurovetenskap vid Karolinska In-
stitutet. Hans forskning går ut på att lura sinnena, till exempel 
för att utveckla proteser som känns mer verkliga för kroppen. 
Tekniken kan också användas för att bota olika fobier.

Henrik Ehrsson skapar kroppsliga illusioner i sin forskning. 
Experimenten är ofta effektfulla och underhållande, men 
frågeställningarna bakom desto mer allvarliga: hur skapas 
vår uppfattning om den egna kroppen, vårt fysiska jag?  Och 
vilken betydelse har detta kroppsjag för våra tankar, känslor 
och minnen?

LYCKLIGT SENIORLIV – HÄR OCH I EUROPA
Anneli Clevenrot har arbetat som datalärare och IKT-utveckla-
re inom skolan och har erfarenhet som kommunikatör för ett 
finskt förvaltningsområde med äldre som målgrupp. Nu arbetar 
hon med förstudien av en stor satsning på industrinära utbild-
ning och forskning i Södertälje.

En kartläggning som gjorts av äldres behov i fem länder 
visar att det viktigaste är att känna livsglädje, att ha bra 
livskvalitet. Kan man nå detta med hjälp av ny teknik? Jag har 
utvecklat workshops speciellt för seniorer, och ger inblickar 
i en värld där äldre använder ny teknik för att umgås med 
släktingar och vänner i andra länder. Detta kan bli ett sätt att 
bygga broar och öka förståelsen mellan människor med olika 
språk och kulturer. Hur gör seniorer i Finland och Tyskland?

14.40–
15.10

STIMULANSPAUS MED KAFFE

15.10–
16.12

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET
TILL KULTURLIVET
Jerk Sörenson är handläggare på Statens kulturråd. Han har 
under de senaste två åren arbetat med två uppdrag om digi-
talisering, dels kopplat till scenkonsten och dels kopplat till 
tillgänglighetsfrågor.

Den digitala utvecklingen har gjort kulturlivet mer tillgäng-
ligt, både när det gäller att själv delta och att ta del av det. 
Men kulturen har inte blivit mer tillgängligt för alla. I all 
verksamhet krävs det att man planerar och strukturerar 
arbetet medvetet för att alla ska kunna ta del av resultatet.

MÄNSKLIG TEKNIK FÖR ÖKAD TRYGGHET OCH  
LIVSKVALITET
Kristin Hagström arbetar dels på Senior Göteborg, stadens 
utvecklingscenter för äldrefrågor, och dels på Trygghetsjouren i 
samma stad, som jourledare och strateg. De senaste åren har 
hon ingått i ett projekt som fokuserar på teknik – för en enkla-
re och tryggare vardag i eget hem.

I projektet eSenior lät vi 75 äldre låna surfplattor under ett år 
och utbildade undersköterskor som i sin tur fick lära ut till de 
äldre. Vi byggde upp en inspirationsmiljö med smarta saker 
som underlättar vardagen. Äldre fick prova teknik för att 
styra utvalda funktioner i sitt hem. Vi provade också distans-
guidning på stadsmuseet med hjälp av en robot.

DIGITALA UPPLEVELSER VIKTIGA 
FÖR NY GENERATION ÄLDRE
Mats Olsson är framtidsstrateg på Kairos Future. Där leder han 
ett affärsområde som ägnas åt hälsovård och trygghet i det nya 
digitala Sverige. Företaget har undersökt attityder hos tusentals 
hälsokonsumenter, läkare, arbetsgivare, beslutsfattare och 
andra inom hälsosektorn, ordnat expertseminarier och scannat 
teknikfronten och hälsotrender.

Värderingarna skiftas när en ungdomsgeneration blir gam-
mal, och detta spelar roll för att skapa morgondagens fram-
gångsrika boendelösningar för äldre. Vi går nu från avskildhet 
– ”här är du skyddad från övriga samhället”, till delaktighet 
– ”klart att du fortfarande vill vara en del av samhället”. På 
basis av mångåriga framtidsstudier inom hälsa, vård och 
omsorg får vi ta del av hur framtida hälsa och livskvalitet kan 
stödjas av digitala tillämpningar.

16.12 SLUT PÅ KONFERENSEN
Fortsätt gärna begrunda hemma och dela dina tankar
på #kultur365

Arrangör: Kultur 365 – ett samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och social- och omsorgskontoret


