”Gode boligløsninger på eldre dager”
Temaseminar i regi av Skadeforebyggende forum
Tid: Torsdag 10. desember kl 10 – 14.30
Sted: KS- møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo
I vår seminarserie om aldring, vitalitet og livskvalitet skal vi
i år se nærmere på boligløsninger. Vi følger opp diskusjonen
fra i fjor da vi så på levekår, fysisk aktivitet, ernæring og
forbruksmønster. Vi kunne da konstatere at forutsetningene
for en aktiv og vital alderdom er gode i Norge. Men det
krever egeninnsats og fokus på forebygging
På årets seminar skal vi belyse plantenking i forhold til nybygging, fleksible boligløsninger og
boligens utforming og plassering. Vi skal også se på hva man kan gjøre inne i boligen for å legge til
rette for boende i egen bolig så lenge som mulig, også når kreftene og minnet begynner å svikte.
Program med reservasjon for endringer
Kaffe og registrering fra kl 9.30
10.00 – 10.15 Innledning, Eva Vaagland, Skadeforebyggende forum
10.15 – 10.45 ”Om kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre”,
Jardar Sørvoll, NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).
10.45 – 11.15 ”Boligløsninger for eldre og folk flest”,
Lene Schmidt, NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning)
11.15 – 11.45 ”Framtidens boligform for aktive voksne”, Torgeir Løge, salg og markedssjef, Doyèn
11.45 - 12.00 Diskusjon og erfaringsutveksling
12.00 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.00 ”Erfaringer og tilbakemeldinger fra praksisfeltet”,
Sigrid Aketun, Almas Hus, Oslo kommunes senter for velferdsteknologi
13.00 – 13.30 ”Et liv i bevegelse”,
Gudrun Øvreberg, psykomotorisk fysioterapeut, Harstad
13.30 – 14.00 ”Livsløpsboliger; med beboere og det gode liv i fokus”,
Eileen Vammervold Dreyer, salgs- og markedsdirektør, Miliarium AS
14.00 – 14.30 Veien videre – hvordan kan vi sikre boliger og nærmiljøer som bidrar til vitalitet og
livskvalitet, og aktive eldre?
Påmelding til post@skafor.org, innen 1. desember 2015
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Skadeforebyggende forum er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Vi jobber for å bringe parter sammen som kan og
vil skadeforebygging. Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. Sammen med medlemmer og
samarbeidspartnere arbeider vi for et tryggere samfunn. Vi arbeider tverrsektorielt og utgår fra et livsløpsperspektiv.

