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Konferens kring personrelaterad
uppföljning i äldreomsorgen lockade många
Under rubriken ”Det är personen som räknas” höll Äldrecentrum
den 7 juni tillsammans med SKL och Socialstyrelsen en konferens
kring möjligheterna av uppföljning inom äldreomsorgen.
Konferensen lockade 190 personer från kommuner och landsting
som arbetar med kvalitetsutveckling eller uppföljning av vård och
omsorg om äldre.
Dagens moderator Mårten Lagergren, docent och projektledare för
SNAC (The Swedish National study on Aging and Care), föreläste
under två pass kring hur individbaserade, longitudinella studier som
SNAC kan skapa möjligheter till analys och uppföljning av
persondata.

Stora Demensdagarna
på Kistamässan, 10-11 november 2010
Nu kan man anmäla sig till Stora Demensdagarna på Kistamässan i
Stockholm, 10-11 november. Under dagarna kan man välja mellan
ett trettiotal olika föreläsningar. Konferensdeltagarna sätter
själva ihop sina seminarieprogram på konferensens hemsida.
Inbjudna föreläsare är landets ledande expertis inom demens.
Konferensen vänder sig till dem som arbetar inom hemtjänsten, har
en beslutsfattande ställning, är sjukgymnast, geriatriker eller
vårdare på ett demensboende.
Konferensen arrangeras av Expo Medica, och genomförs i
samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum, Svenskt Demens Centrum,
Alzheimerföreningen i Sverige och Demensförbundet.

Seminarium kring
erfarenheter av social dokumentation
Det råder osäkerhet och problem kring social dokumentation runt
om i äldreomsorgen i Stockholm. Det är inte något nytt fenomen,
och det blev även uppenbart när diskussionerna kom igång
bland personalen från Stockholms stads äldreomsorg som deltog i
Äldrecentrums seminarium om social dokumentation på
Kungsholmen den 26 maj.
En av huvudpunkterna var vilka konkreta stöd och hinder som finns
vid social dokumentation. Utredarna Eva Norman och Rose-Marie
Hedberg på Äldrecentrum ledde seminariet.

Två nya rapporter från Äldrecentrum
"Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av
projektet 'Social dokumentation på Kungsholmen'", av Eva
Norman och Rose-Marie Hedberg. Syftet med utvärderingen är att
beskriva hur utbildningsinsatserna inom ramen för social
dokumentation har genomförts, samt att undersöka om och hur
dokumentationen har använts i det dagliga arbetet. Här finns även
ett diskussions- och studiematerial, tänkt att vara hjälpmedel i det
fortsatta arbetet att förbättra dokumentationen.
"Från ord till handling. Från ansökan till utförd hemtjänst en studie på Kungsholmen", av Rose-Marie Hedberg och Eva
Norman. Biståndshandläggaren ska på ett professionellt och
rättssäkert sätt utreda vilka behov den äldre har stöd av i sin
vardag, besluta om insatser och beställa insatserna av den
hemtjänstenhet den äldre själv väljer. Verkligheten är betydligt mer
komplex och motsägelsefull, visar den här studien.
Inom ramen för Äldrecentrums SNAC-studie (The Swedish National
study on Aging and Care) på Kungsholmen togs initiativet att följa
och kartlägga hela vägen från ansökan till utförande.
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