Välkommen till vår konferens i Stockholm om

Äldres rätt till service och omvårdnad på nationella minoritetsspråk
På konferensen vill vi synliggöra äldres rätt till service och omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk. Denna rätt är både viktig och möjlig att säkerställa. Konferensen vänder sig till dig som jobbar inom socialtjänst,
hemtjänst och äldreomsorg samt till politiker och representanter för de nationella minoriteterna.
Programmet innehåller två delar; förmiddagen bjuder på kortare föredrag av myndighetsrepresentanter och forskare
och eftermiddagen fortsätter med parallella workshops som exemplifierar och fördjupar. Du ges möjlighet att delta i två
workshops.
Konferensen är kostnadsfri. Omkostnader för eventuella resor och annat bekostas av deltagaren.
Hjärtligt välkommen till en informativ och inspirerande dag!
							

Anmälan och information

Tid och plats

Tryck här för att anmäla dig. Sista anmälningsdag är
torsdagen den 9 november 2017

Tid: Onsdagen den 29 november 2017, kl. 09.30 – 16.15 med
start för registrering och kaffe kl 09.00

Upplysningar lämnas av:
Aina Negga, Sametinget, tfn: 070-621 89 77 eller
aina.negga@sametinget.se

Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
I huvudentrén skyltas till konferensen.

Program
09.00 – 09.30

Presentation av eftermiddagens workshops
Registrering och kaffe

09.30 – 10.00
Välkomna!
		Ida Brännström, moderator
		
Marie Louise Allas, avdelningschef Sametinget
		Karina Uddén, avdelningschef Länsstyrelsen Stockholm

1. Kommunala erfarenheter
•
•
•

10.05 - 10.25
Ett minoritetspolitiskt perspektiv
		
Erik Adell Hellström, departemenstsekreterare
		Kulturdepartementet
10.30 – 10.50
Äldreomsorg på den äldres villkor
		
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare
		Socialdepartementet
10.55 – 11.15
		

Presentation av uppföljningsmyndigheternas årsrapport 2016
Aina Negga, enhetschef Sametinget

11.15 – 11.40

Fruktpaus

11.40 – 12.25
Den språkliga och kulturella bakgrundens betydelse i vården av
		äldre personer
		
Kristiina Heikkilä, docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
12.30 – 12.45

Frågestund

12.45 – 13.45

Lunch

13.45 – 14.45

Workshop, pass 1

14.45 – 15.15

Fika

15.15 – 16.15

Workshop, pass 2

16.15		

Slut

Språket gör skillnad
Medverkande: Anne Kotavuopio Jatko, enhetschef Kiruna kommun
Minoritetsarbete i en gränskommun där mångfalden präglar bygden
Medverkande: Bengt-Ola Mörtlund, verksamhetschef Pajala kommun
Framtidens äldreomsorg i Borås
Medverkande: Christina Sjölin, enhetschef, och Paula Wendell, verksamhetssamordnare, Borås kommun

2. Nationella minoriteters erfarenheter

Filmvisning ”Mie halvan kotia”, novellfilm av Mona Mörtlund som medverkar
tillsammans Gregor Kwiek och Pirkko Sinkkonen.

3. Civilt främjande
•
•
•

Väntjänst för finskspråkiga äldre i Stockholm
Medverkande: Helena Kivisaari och Seija Sjöstedt
Seniorrådgivning Nestori i Västerås
Medverkande: Raija Metso Korpela och Saara Nordin
Språkfrämjande arbete i Övertorneå
Medverkande: Carina Kemppainen

4. Utredning och myndighet
•
•

Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer (SOU 2017:21)
Medverkande: Susanne Rolfner Suvanto, ansvarig för utredningen
Äldreomsorg och nationella minoriteter
Medverkande: Ingrid Ström, samordnare nationella minoriteter, och Ann-Kristin
Granberg, utredare, Socialstyrelsen

