
 

 

GERIATRISKA NUTRITIONSDAGARNA 2022 
För dig som arbetar med gerontologi och geriatrik 
 

I höst arrangeras återigen de Geriatriska nutritionsdagarna i Stockholm. Under 
två dagar har du chans att ta del av ett flertal föreläsningar inom aktuella 
områden som rör mat, måltider och nutrition för äldre. Som vanligt avslutas 
den första dagen med en hemlig gäst, och ett flertal relevanta utställare 
kommer finnas på plats. Välkommen med din anmälan! 
 
Datum:  
Onsdag 26 oktober kl. 09:00-17:00 och  
Torsdag 27 oktober kl. 08:30-15:45 
 
Plats: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115 Stockholm hitta hit 
 
Kostnad: 2 000 kr (inklusive moms) 
I kostnaden ingår lunch och fika båda dagarna. 
 
Målgrupp: Du som är dietist, kostekonom/kostchef, sjuksköterska, MAS, 
fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterska, kock eller på annat sätt arbetar 
med mat, måltider och nutrition för äldre är varmt välkommen att anmäla dig. 
 
Anmälan: sker via Anmälan till Geriatriska nutritionsdagar 2022 - Sektionen inom 

gerontologisk och geriatrisk nutrition (dinkurs.se) 2022-09-21. 
Anmälan är bindande men ej personlig. Det går endast att anmäla sig till båda 
dagarna. Antalet platser är begränsade, och har tidigare år tagit slut fort. Vänta 
inte med att anmäla dig! 
 
Preliminärt program bifogas. Det fastställda programmet kommer skickas ut till 
anmälda deltagare vid ett senare tillfälle. 
 
Dagarna arrangeras av styrelsen för SiGN, Dietisternas Riksförbunds 
Sektion inom Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition. 
Vid frågor, kontakta sign@drf.nu  
 
Josephine Garpsäter, registerhållare Senior alert 
Linda Nyholm, projektledare/dietist Nestor FoU-center 
Cecilia Svanberg, dietist Växjö kommun 
Susann Engström, dietist Skellefteå kommun 
Naman Limani, projektledare Hälsofrämjande Sjukhusmåltider, DRF 

https://elite.se/sv/hotell/stockholm/palace-hotel/#contact
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=80560
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=80560
mailto:sign@drf.nu


 

Preliminärt program 

    
God och nära vård – vad innebär det för oss? 
Maj Rom, Projektledare SKR 
 
En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna 
Katrin Westlund, rättssakkunnig och sekreterare i utredningen 
 
Mat och alkoholvanor hos äldre 
Jessica Samuelsson, leg dietist, doktorand Göteborgs universitet  
 
Medvetna beslut och val vid införande av nya evidensbaserade metoder 
Johanna Zetterlund, leg fysioterapeut, doktorand Mälardalens högskola 
      

Tuggförmågans inverkan på livsmedelsval hos äldre 
Per Stjernfeldt Elgestad, leg tandläkare, doktorand, Karolinska Institutet, Medicinsk tandvård 
– Akademiskt centrum för äldretandvård 

GLIM-Kriterier, Sjukhus/Kommun 
Evelina Liljeberg, leg dietist, Uppsala universitet och Karolinska universitetssjukhuset  
Cecilia Svanberg, leg dietist, Växjö kommun  
 
Nutritionsstatus och livskvalitet hos kroniskt njursjuka äldre – Resultat från EQUAL-studien 
Karin Windahl, leg dietist, Danderyds Sjukhus, doktorand Karolinska Institutet  
 
Finger Foods – en väg till ökad matglädje, självständighet och välmående bland äldre 
Sarah Forsberg, doktorand i Mat- och måltidsvetenskap, högskolan i Kristianstad och 
Köpenhamns universitet 
 
FINGER-studien, MIND-AD 
Nicholas Levak, leg dietist, doktorand, Karolinska Institutet 
 
Dag ett avslutas med en hemlig gäst. 
 
Under båda dagarna finns gott om möjligheter att besöka våra utställare. 

 
 
 

Varmt välkomna önskar styrelsen för SiGN, Dietisternas Riksförbunds  
Sektion inom Gerontologisk och Geriatrisk Nutrition 


