GERIATRISKA NUTRITIONSDAGAR
De mycket uppskattade geriatriska nutritionsdagarna arrangeras på nytt. Du som är dietist,
kostekonom, sjuksköterska, MAS, rehab personal, undersköterska, kock, eller på något annat
sätt arbetar med nutrition, mat och måltider för äldre är varmt välkommen att anmäla dig.
Datum:
Tid:
Plats:
Pris:

6-7 november 2018
6/11 kl. 09.00-18.00 och 9/11 kl. 09.00-15.00
Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm
1900 kr inkl. moms

Några kommentarer från utvärderingen av 2016 års geriatriska nutritionsdagar:

Väldigt bra dagar,
varierande
program

Mycket hög kvalitet
genomgående, brett
olika synvinklar.

Fått mycket
inspiration

Preliminärt program bifogas. Det fastställda programmet kommer att skickas ut till samtliga
anmälda senare.
Anmälan görs på länken nedan senast 2018-10-05 och är bindande, men ej personlig.
https://dinkurs.se/53319
Dagarna arrangeras av styrelsen för SiGN, Dietisternas riksförbunds sektion inom
gerontologisk och geriatrisk nutrition.

Vi hälsar alla varmt välkomna!
Josephine Garpsäter, Sundbybergs stad
Stina Franzén, Södertälje kommun
Maria Wiberg, Primärvården Skåne
Linda Nyholm, FoU Nestor
Barbro Karelius, Hudiksvalls kommun
Emma Heino, Sollefteå kommun
Martin Andersson, Ersta diakoni, Stockholm

Eventuella frågor skickas till signutrition@gmail.com

GERIATRISKA NUTRITIONSDAGAR
Preliminärt program
Etisk forskning
Sofia Morberg Jäterud, dr teologi, Ersta diakoni
Det goda samtalet
Joanna Davrin, diakon, Ersta diakoni
Så använder vi statistiken i vårdpreventivt arbete
Dennis Nordvall, statistiker, Senior Alert, Qulturum, Region Jönköpings Län
Följsamhet till nutritionsbehandling med kosttillägg
Evelina Liljeberg, leg dietist, doktorand, Inst. för kostvetenskap, Uppsala universitet
FAMM på Sjukhus - betydelsen av en måltidsmodell
Åsa Öström, professor, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro
Bra måltider i äldreomsorgen-nya rekommendationer
Livsmedelsverket
Förebygga och behandla undernäring
Lena Martin, leg dietist, projektledare, utredare, Socialstyrelsen
Proteinnivåer i förhållande till nya rekommendationer
Mikael Karlsson, leg dietist, Region Örebro
Måltidsvän i Kävlinge
Ida Henriksson, måltidsutvecklare, Kävlinge kommun
Hemlagat och gott till mina äldre
Jenny Jönsson, undersköterska, Hylliehemmet, Malmö
Matkasse för äldre
Paula Evertsson, administrativ chef, Lidköpings kommun
Nathalie Thorstensson, kostchef, Lidköpings kommun
Hemlig gäst
Fler föreläsare är på gång

