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Kurs i Reflektion, och bemötande inom
äldreomsorgen
Hösten 2011 anordnar Äldrecentrum åter den populära
metodkursen i reflektion och bemötande. Den grundläggande
tanken med reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra
och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man
ställs inför i det dagliga arbetet.
Läs mer och anmäld dig här

Chefen - temat i Äldre i Centrums senaste
nummer
Det finns knappast någon verksamhet som har bättre chefer än
äldreomsorgen. Tyvärr undergrävs ledarskapet genom att ständigt
framhållas som i behov av utveckling och förändring. Det skriver
Maria Tullberg, universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg i
Äldre i Centrums senast nummer som handlar om chefen.
- Det krävs bland annat mod! konstaterar även
äldreombudsmannen Lotta Burenius när hon får frågan om vad som
krävs av (mellan)chefen inom vård och omsorg.
Läs mer

Nytt i kalendern
På Äldrecentrums hemsida samlar vi kurser och konferenser som är
intressanta för personer som arbetar med den äldre människan i
fokus. Här nedanför ser du ett axplock av de utbildningar och
kurser som vi själva anordnar:
9 maj - Verktyg för systematiskt förbättringsarbete
9 maj - För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården
10 maj - Nätverk för hälsosamt åldrande
10 maj - Nätverk för kostkompetenser
17 maj - Äldreomsorgsdagen
18 maj - Senaste nytt från forskningen om demenssjukdomar

19 maj - Nätverksträff med temat hälsobeteende och livsstil
26 maj - Frukostseminarie "För vems skull? - Om tvång och skydd i
demensvården
31 maj - Samverkan kring personer med demenssjukdom
Läs mer i vår kalender

Nya rapporter från Äldrecentrum
Följande fem nya rapporter från Äldrecentrum är nu klar och
kan beställas eller laddas ner från vår hemsida:
Sköra länkar i vårdkedjan (Sven Erik Wånell)
Jag lyfter bara luren − så kommer dom (Ingrid Hjalmarson)
Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge
Korttidsplats - vårdform som söker sitt innehåll (Bettina

Meinow, Sven Erik Wånell)

Att sätta ord på vårdarbetarens yrkeskompetens (Gunilla
Jansson)
Språkstimulerande övningar för personal inom
äldreomsorgen (Ingela Tykesson, Mats Landqvist)
Läs mer om våra senaste rapporter
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