Save the date!

KraftTaget i Almedalen:
”Åldersboom – hur kan nya synsätt
på mat och mathållning skapa
livskvalitet och bättre äldreomsorg?”
U N D ER S EMI N A RI ET D ELTA R F Ö L J A N D E PERS O N E R :

Jöran Rubensson

Tidigare ordförande i SPRF och expert i utredningen
om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Eva Olofsson

Ordförande i beredningen för primärvård och
äldreomsorg, SKL

Mikael
Larsen
Ett initiativ
för rätt
mat och näring åt våra äldre.
Prisbelönt kock och områdeschef för äldrekök,
Båstad kommun
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hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet
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Josephine Garpsäter

Nutritionsansvarig dietist, Sundbybergs stad
Samtalet leds av moderator

Cecilia Nebel
Nebel Media

ETT INITIATIV FÖR RÄTT MAT OCH NÄRING ÅT VÅRA ÄLDRE.
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