Seniorvärlden i Almedalen: Bostaden nyckeln till
ett värdigt och kvalitativt liv för alla, i synnerhet
seniorer
Seniorvärlden återvänder till den efterlängtade Almedalsveckan för att diskutera, debattera och
lyfta upp det ökande behovet av bostadslösningar för seniorer i Sverige. I tre programpunkter
kommer olika perspektiv av bostad och livskvalitet att belysas.
– För oss är det både viktigt och nödvändigt att värna om bättre livskvalitet högre upp i åldern, och
boendelösningen är vad allt centrerar kring. Vi kommer ta upp både boendefrågan och hur vården
kan utvecklas och bli mer tillgänglig med nya sätt att samarbeta, säger Sören Runsteen, kanslichef
på Seniorvärlden.
Seniorvärldens tre programpunkter
kommer hållas onsdag 6 juli i B-huset,
Uppsala universitet på Cramérgatan 3 i
Visby:

Hur skapar vi världens bästa boende för
seniorer?
Den kraftigt ökande andelen äldre i
samhället skapar stora utmaningar. 300
000 människor i Sverige beräknas vara
socialt isolerade, varav de flesta är äldre.
Kan vi skapa bra seniorboenden som
bryter ensamheten, skapar meningsfullhet
i tillvaron, bättre hälsa och ett längre liv?

Panelsamtal på Almedalen 2019 med bland andra Barbro Westerholm, L, och
Petter Ahlström, grundare SeniorVärlden.

Dag: 6/7 2022 09:30 - 10:30
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64147

Stäng 350 äldreboenden nu - effekten av en likvärdig äldreomsorg?
Sveriges behov av nya äldreboenden är stort. Dessutom har vi många befintliga anläggningar som
byggdes på 60-, 70- och 80 talet som inte håller dagens krav. Hur skall vi klara att möta både
renoveringsbehov och nyproduktion om privata aktörer som står för 40 procent av nyproduktionen
motas bort?
Dag: 6/7 2022 10:45 - 11:45
https://program.almedalsveckan.info/event/view/64151

SeniorVärlden är ett forum på temat åldrandet som utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, innovation och hälsa vill driva debatt
och skapa förutsättningar för fler bostäder och boendemiljöer som främjar äldres välbefinnande, livskvalitet och glädje i livet.
SeniorVärlden bygger på en trippelhelixansats. Med det menas att representanter för samhället (politiken och organiserade
seniorföreningar) möter akademin (kunskap) och näringslivet (praktiken).https://seniorvarlden.com/

Hur kan ett branschnätverk för fastighetsutvecklare skapa social hållbarhet i äldrebranschen?
Kan aktörer som bygger bostäder för seniorer och äldre lära av varandra och bjuda på kunskap för att
branschen skall kunna skapa social hållbarhet på riktigt? Hur kopplar vi all kunskap från akademin in i
våra byggprojekt? Hur fångar vi upp goda exempel från andra länder? Dags att samla branschen!
Dag: 6/7 2022 13:30 - 14:30
https://www.almedalsveckan.info/program/64179

För ytterligare information
Sören Runsteen, vice ordförande, 0705-22 10 05, soren.runsteen@seniorvarlden.com
Petter Ahlström, generalsekreterare, 073-040 43 46, petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
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