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Nyhetsbrev nr 4:2012
från Stiftelsen Äldrecentrum

Äldre i Centrum nr 2/2012 om Ädelreformen
Det senaste numret av tidningen Äldre i Centrum (nr 2:2012) ägnas
åt Ädelreformen. Utgångspunkten för reformen, som påbörjades i
början av nittiotalet, var en ny helhetssyn på den äldre människan.
Sociala och medicinska behov skulle tillgodoses på ett sammanhållet
sätt och de stora institutionerna med långvården i spetsen skulle
skrotas. Men blev det som det var tänkt? Läs mer >

Äldrecentrum på plats i Almedalen
Kompetens i vården, den sociala omsorgen och kundnöjdhet är alla
viktiga faktorer, men vad värdesätter de äldre när det verkligen
kommer till kritan? Missa inte paneldebatten ”Vad är kvalitet i
äldreomsorgen?” som Vårdföretagarna och Äldrecentrum bjuder in
till den 4 juli under Almedalsveckan. Start kl. 11.45 i Almegas tält på
Strandvägen 4. Läs mer om var du hittar Äldrecentrum
under Almedalsveckan i kalendern>

Föreläsning - Bo tryggt på äldre dar - en utopi?
Den 20 september kl 13.30-15.00 hålls den första av tre
föreläsningar i den öppna föreläsningsserien om "Samhället och de
äldre". Temat är "Bo tryggt på äldre dar – en utopi?" och föreläsare
är Sven Erik Wånell, direktör för Äldrecentrum. Föreläsningen hålls
på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm och är öppen för
alla. Arrangör är Äldrecentrum tillsammans med PRO, SPRF,
SPF, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen föranmälan krävs.
Läs mer >

Nationell nätverksträff om förebyggande
hembesök 15-16 november
Stiftelsen Äldrecentrum och Stockholms stad bjuder in till 2012 års
nationella träff om förebyggande hembesök. Teman för årets träff är
självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet och konferensen
vänder sig till alla som arbetar med förebyggande hembesök inom
äldreområdet. Punkter ur programmet: • Förebyggande hembesök,
vad säger forskningen och vad tycker de äldre? • Hot och våld i nära
relationer bland äldre • Förebyggande arbete i vårt mångkulturella
samhälle. Anmäl dig redan nu >
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Äldrecentrums föreläsningsserie om äldre och
åldrande hösten 2012
Seminarieserien syftar till att ge dig som arbetar inom
äldreomsorgen möjlighet att ta de av aktuell forskning. Varje
seminarium innehåller både föreläsningar, diskussioner och
grupparbeten där deltagarna förväntas delta aktivt. Höstens
föreläsningar handlar bland annat om kontaktmannaskap och
kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom. Läs mer
och köp abonnemang >

Nya rapporter från Äldrecentrum
Att få inflytande över sin egen vårdplanering (2012:2)
I rapporten görs en utvärdering av KomSam, ett gemensamt projekt
av Nacka kommun och Nackageriatriken vars mål var att minska
äldres oro inför den samordnade vårdplaneringen och inför
hemgångenen.
Att utveckla stödet till anhöriga (2012:4)
Äldrecentrum har, på uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning,
utvärderat anhörigstödet på Östermalm och tittat på det framtida
behovet.
Utveckling av vårdberoende i vård- och omsorgsboende på
Kungsholmen (2012:5 SNAC-K rapport nr 19)
I rapporten framkommer det bland annat att sammansättningen av
boende i demensboenden och övriga boenden på Kungsholmen
tenderar att blir allt mer lika varandra.
Terapi som anhörigstöd (2012:6)
För att stödja anhöriga i samband med en närståendes flytt till
äldreboenden startade Östermalms stadsdelsförvaltning ett
pilotprojekt med fördjupat anhörigstöd. Rapporten har tagits fram
för att beskriva vad stödet innebär och för att redogöra för deltagarnas erfarenheter.
De mest sjuka äldre (2012:7 SNAC-K rapport nr 20)
I rapporten beskrivs gruppen de mest sjuka utifrån Socialstyrelsens
tre alternativa definitionerna. Beskrivningen bygger på data från
SNAC-Kungsholmen, befolkningsdelen och vårdsystemdelen.
Utgångspunkten har varit att fånga in personer 65 år och äldre med
omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av
åldrande, skada eller sjukdom.
Läs mer och ladda ner rapporterna gratis >
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16 113 30 Stockholm
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