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Dags att anmäla sig till seminariet
Hur vill vi ha det när vi åldras?
Anmälningstiden går snart ut för seminariet Hur vill vi ha det när vi åldras? som hålls den 20
november kl. 9 – 16. Redan nu är trettiotalet anmälda, men det finns plats för 90.
Anmälan görs senast 7.11 2014 till Öppna högskolan.
Seminariet vänder sig främst till vårdpersonal (läkare, sjukskötare m fl.) och arkitekter samt till
skolor och högskolor som utbildar personal för dessa yrken men andra intresserade är också
välkomna.
Syftet med seminariet är att introducera nya tankar om åldringsvård i allmänhet och demensvård i
synnerhet.
Läkaren Erik van Mansfelt från Stockholm inleder mer allmänt om åldrande och speciellt om kultur
för hälsa. Därefter berättar Lillemor Husberg, som är en av eldsjälarna bakom det alternativa
seniorboendet Vigs Ängar i Ystad, om filosofin bakom projektet, bl. a om arkitekturen,
behandlingarna och trädgården och inte minst om medarbetarnas ansvar för att bygga samhörighet
och god atmosfär.
Tanken bakom konceptet "Vigs ängar" är "En fördjupad, komplex helhet, där alla delar av livet är
med hela tiden, där målet är att ha det som man själv skulle vilja ha det både som boende och
medarbetare. Man behöver inte vara antroposof vare sig man bor eller arbetar på Vigs Ängar, men
andan skall vara antroposofisk. Det innebär, att allt man gör, ser, äter och upplever är till för ens
utveckling och välbefinnande. Alla är en del av helheten."
Efter lunchpausen blir det utrymme för diskussion och frågor med en panel bestående av föreläsarna
kompletterade med minister Carina Aaltonen och med. dr. i omvårdnad Regina Santamäki‐Fischer.
Moderator är Raili Hake från föreningen Vård i livet.
Seminariet genomförs i samarbete mellan Öppna högskolan och föreningen Vård i livet

För mera information, kontakta
Enhetschef Britttmari Wikström, tfn 537 710, wikstrom@ha.ax
Verksamhetsledare Raili Hake, tfn 040‐834 6465, e‐post raili.hake@vardilivet.ax
Fakta om Öppna högskolan
Öppna högskolans verksamhetsidé är att till allmänheten och/eller speciella målgrupper erbjuda möjlighet
till kompetenshöjning genom att tillhandahålla god utbildning på högskolenivå utan att ställa formella
förkunskapskrav. Verksamheten ska i görligaste mån inspirera till nytänkande.
Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets‐ och högskolenivå för ca 3.000 deltagare årligen.
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