
Program 28.4.2021 kl. 13.00-15.00 
Moderator för dagen: Lotta Forsman

13.00–13.15  Inledning
Lotta Forsman & Fredrica Nyqvist

13.15–13.45 Den flerspråkiga äldreomsorgen– möjligheter och utmaningar 
Syftet med den här föreläsningen är att öka förståelsen för det flerspråkiga äldreboendet, dess
möjligheter och utmaningar. Se mer beskrivning av föreläsningen på sidan nedan. 
Gunilla Jansson, professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

13.45–13.50  Bensträckare

13.50–14.20  Minnessjukdomar, språk och kommunikation
Syftet med den här presentationen är att öka kunskapen om hur minnessjukdomar påverkar
språk och kommunikation. Se mer beskrivning av föreläsningen på sidan nedan. 
Camilla Lindholm, professor, Fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskaper,
Tammerfors universitet

14.20–14.30 Bensträckare och tid att ställa frågor i chatten

14.30-15.00  Paneldiskussion och avslut
Gunilla Jansson, Camilla Lindholm, Siv Björklund och Fredrica Nyqvist

FÖR VEM?
All personal inom social- och hälsovård samt studerande. 

NÄR?
Webbinariet är avgiftsfritt och ordnas via Zoom 28.4 kl.13.00-15.00.
Anmälan är öppen och den görs via följande länk: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 21.4.2021

Välkommen på webbinarium!
Språk som centralt verktyg inom vård- och

omsorgsarbete
 

https://crm.abo.fi/Events/960/Apply


kl. 13.15–13.45 Den flerspråkiga äldreomsorgen– möjligheter och utmaningar
Äldreomsorgen idag utgör ett komplext och mångskiftande språkligt landskap. Som exempel på detta
språkliga landskap kan nämnas en kvinna från Turkiet som bor på en demensavdelning på ett vård-
och omsorgsboende i Sverige. Kvinnan, som har migrerat till Sverige som äldre för att förenas med
sina närmast anhöriga, har en kurdisk dialekt som modersmål, och talar också lite arabiska och
turkiska. Hennes kunskaper i svenska, som är boendets arbetsspråk, är begränsade. Det språkliga
landskapet blir än mer skiftande med tanke på att inte bara de boende utan även de anställda talar
olika språk.  I mitt föredrag kommer jag att visa exempel som illustrerar vad denna språkliga mångfald
betyder för det dagliga omsorgsarbetet på boendet. Den fråga som är i fokus är följande: Hur kan man
som anställd använda sin kreativitet och sina språkliga kompetenser på ett sätt som främjar
relationsskapande med den boende och överbryggar språkbarriärer? 
Gunilla Jansson, professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

kl. 13.50-14.20 Minnessjukdomar, språk och kommunikation
I Finland, precis som i övriga västvärlden, åldras befolkningen och enligt prognoser kommer 26 % av
befolkningen att vara över 65 år gamla år 2030. Med hög ålder ökar också risken för
minnessjukdomar, som påverkar de språkliga och kommunikativa färdigheterna hos de drabbade
personerna. I samtal där någon av deltagarna har språkliga svårigheter blir de andra parterna tvungna
att ta ett större ansvar för att föra samtalet framåt. Min presentation börjar med en kort översikt över
hur minnessjukdomar påverkar språk- och kommunikationsförmågan. Huvudfrågan som
presentationen besvarar är följande: Vad ska man tänka på när man kommunicerar med personer
med minnessjukdom för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt? Jag illustrerar de olika
råden med exempel ur samtalsmaterial som jag har spelat in. 
Camilla Lindholm, professor, Fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskaper,
Tammerfors universitet


