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Katri Helena Alaja

Äldre och fysisk aktivitet utomhus.

Karin Andersson

Vardagssamtalet. Det betydelsefulla vardagssamtalet, i
mötet med mest sjuka äldre inom äldreomsorgen.
Spridning av vardagssamtalet som ett redskap in i
mötet, och en ökad insikt om dess betydelse ut i
verksamheten.

Ann-Christine Baar

Att involvera seniorer i hälsoarbetet via egentest på
webben. Utveckling av ett webbaserat verktyg för
egentest av hälsa och vägledning till en hälsosam
livsstil.

Siv Bäck-Pettersson
& Margareta Jansson

Betydelsen av kontinuitet i seniorers kontakter med
vården.

BrittMari Ligne Carlsson Ett systematiskt hälsofrämjande arbetssätt för äldre –
samordning, delaktighet och helhetssyn. Äldre
personers upplevelser av att genomföra en
hälsokontroll med Modifierad Geriatrisk Riskprofil.
Gunilla Ehrlinder

Implementering av en arbetsmodell som bidrar till en
varaktig och god individuell inkontinensvård för äldre
och sköra äldre.

Lena Ekmark

Äldres användning av tekniska landvinningar.
Ömsesidig påverkan mellan personalen och den äldre
människan.

Kristina Ekstrand

Katrineholms innovationsmodell (KINVO) – en
möjlighet att utveckla ett innovativt förhållningssätt
som stimulerar till kreativitet. Personalens
erfarenheter av att införa och utveckla modellen på
Furulidens vårdboende.
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Irene Hedfors

Leder ledares lärande till implementering av en mer
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och hälsooch sjukvården?

Sven-Erik Henriksson

Det existentiella samtalets betydelse för den äldre
människans möjlighet att bibehålla livskvalitet.

Lillemor Husberg

Vigs Ängar som en god miljö för sköra äldre personer
med omfattande vård- och omsorgsbehov. En fråga om
inspirerad arkitektur, coachande ledarskap och
engagerade medarbetare.

Bodil Lindeberg

Högläsning för personer med demens. Aspekter på
välbefinnande (hos lyssnare och läsare) vid frivilligas
insatser på demensboenden.

Göran Maathz

Att få hjälp att hämta sig själv åter efter akut
funktionsförlust till följd av händelse av typ höftfraktur
och stroke.

Britta Stenstam

När cancern visar sig vara obotbar - Om konvivialitet
och dess betydelse för såväl patienters vägval som för
en optimerad vård.

Sonja Strandell

Vilken relevans har användandet av validerade verktyg
i samtalet med den äldre patienten?

Malgorzata Szmidt

Problemlösning vid suicidalitet hos äldre – ett sätt att
vända den negativa trenden.

Ann-Marie Thordeman

Dialog som modell för verksamhetsuppföljning – Att
följa upp det som inte går att mäta med statistik.

