
 

 

 
GERIATRISKA NUTRITIONSDAGAR  

 
De mycket uppskattade geriatriska nutritionsdagarna arrangeras på nytt. Du som är dietist, 
kostekonom, sjuksköterska, MAS, undersköterska, kock, eller på något annat sätt arbetar 
med nutrition, mat och måltider för äldre är varmt välkommen att anmäla dig. 
  
Datum: 8-9 november 2016 
Tid: 8/11 kl 09.00-18.00 och 9/11 kl 08.30-15.45 
Plats:  Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K, Stockholm 
Pris:  1500 kr exkl moms  
 
Några kommentarer från utvärderingen av 2014 års geriatriska nutritionsdagar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preliminärt program bifogas. Det fastställda programmet kommer att skickas ut till samtliga 
anmälda senare. 
 
Anmälan görs på länken nedan senast 2016-10-07 och är bindande, men ej personlig. 
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=36560 
 
Dagarna arrangeras av styrelsen för SiGN, Dietisternas riksförbunds sektion inom 
gerontologisk och geriatrisk nutrition.  
 

Vi hälsar alla varmt välkomna! 
 
Josephine Garpsäter, Sundbybergs stad 
Sara Svensson, Södertälje sjukhus 
Carin Andersson, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
Nina Uhlebäck, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
Barbro Karelius, Hudiksvalls kommun 
Stina Grönevall, Halmstads Kommun 
Martin Andersson, StockholmsGeriatriken 
 
Eventuella frågor skickas till signutrition@gmail.com  

Många bra föreläsare, går 
att omsätta i praktiken på 
arbetsplatsen 

Allra högsta 
betyg! 

Många bra 
föreläsare och 
hög nivå! 

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=36560
mailto:signutrition@gmail.com
http://drf.nu/index.php


 

 

 
GERIATRISKA NUTRITIONSDAGAR 

För dig som arbetar med gerontologi och geriatrik 
 
Datum: 8-9 november 2016 
Tid: 8/11 kl 09.00-18.00 och 9/11 kl 08.30-15.45  
Plats: Ersta konferens & hotell, Stockholm 
 
Preliminärt program 
   
Diabetes hos våra allt äldre – Mat och Medicin    
Inga-Lena Andersson, leg dietist, med dr. och Gudrun Andersson, diabetessjuksköterska, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 
 
Vad händer i kroppen vid normalt åldrande? 
Christer Nyman, överläkare geriatriker Östra sjukhuset, Göteborg 
    
Luktsinnet hos äldre – från försämring till förstärkning 
Jonas Olofsson, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
 
Det smakade mycket bättre förr!  
Karin Wendin, professor i mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad 
      
”Upp i vikt kvickt” – en kokbok av vikt 
Sven Melander, journalist, skådespelare, programledare 
 
Så arbetar vi för bättre måltider till våra äldre 
Eva Sundberg teamchef, Karin Lilja nutritionist 
Kompetenscentrum för vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket 
 
Individanpassade måltider i praktiken   
Korta föredrag från sjukhuskök, kommuner med upphandlade måltider och kommuner med 
egna tillagningskök. Avslutas med paneldiskussion 
Susanne Mellberg, kostutvecklare, leg dietist, Sörmlands Landstingsservice AB 
Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist, Sundbybergs stad 
Stina Grönevall, kostutvecklare, leg dietist, Halmstads kommun 
Barbro Karelius, leg dietist, Hudiksvalls kommun 
 
Pågående arbete inom geriatrikområdet 
Revidering av Näring för god vård och omsorg 
Maria Biörklund Helgesson, leg dietist, fil dr, utredare, Socialstyrelsen 
 
Sköra äldres nutrition och kroppssammansättning 
Gerd Faxén Irving, leg dietist, med dr, Karolinska Universitetssjukhuset 


