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Frukostseminarium: Kvalitativ uppföljning av
multisjuka äldre
Sveriges Kommuner och Landsting, har i en nationell kartläggning
undersökt 298 äldre människor med stora behov av både vård och
omsorg. Syftet är att få kunskap för att kunna förbättra
omhändertagandet av denna grupp. Ulla Gurner, utredare på
Äldrecentrum ansvarade för uppföljningen på SKL och medverkar vid
Äldrecentrums frukostseminarium den 12 april för att berätta om hur
man kan få kunskap om hinder i systemet.

Att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa
Vårterminens första föreläsning i Äldrecentrums seminarieserien "Äldre
och åldrandet" handlade om att möta äldre med tecken på psykisk
ohälsa. Föreläste i en full seminarielokal gjorde Susanne Rolfner –
Suvanto, leg. sjuksköterska och fil. mag. i vårdpedagogik.

Utvärdering av demenssjuksköterska i
primärvården
Tidig upptäckt och ett gott stöd till personen med demenssjukdom och
dennes anhöriga under hela sjukdomsperioden var målen när
funktionen demenssjuksköterska etablerades hos Tranebergs
vårdcentral i Bromma. Många förväntningar riktades på denna tjänst.
Rapporten redovisar hur de många förväntningarna hanterats inom
ramen för knappa resurser, och hur funktionen demenssjuksköterska i
primärvården skulle kunna utvecklas.

Kan två bli en? Utvärdering av TioHundra
I TioHundraprojektet har Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun bildat en gemensam nämnd för beställning av vård och
omsorg och ett gemensamt ägt bolag som står för merparten av
utförandet. Ett av projektets mål har varit att åstadkomma en mer
samordnad och trygg vård och omsorg om äldre med stora och
sammansatta behov. En ledstjärna har varit att "ingen ska falla mellan
stolarna på sin resa genom vården och omsorgen". I denna rapport
beskrivs vad som hänt inom äldrevården och äldreomsorgen i Norrtälje
sedan TioHundraprojektet startade år 2006.

Vilka hinder i systemet finns det för multisjuka
äldre?
Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende - så heter

rapporten som Ulla Gurner, utredare från Äldrecentrum har genomfört
för SKL:s räkning. I rapporten beskrivs system hinder för multisjuka
äldre och hur ett arbetssätt utifrån individens situation kan se ut.

Hur mår 100 åringarna idag?
Antalet 100 åringar ökar i Sverige och på 40 år har antalet ökat med
över 1000 procent. Från 1970 fram till 2010 har antalet personer som
fyllt 100 år gått från 127 personer till 1813 personer. Varför vi blir fler
och fler som får uppleva sin 100 års dag tror man med sannolikhet
beror på en kombination av bättre levnadsförhållanden och en
effektivare vård. Man vet alltså att antalet 100 åringar ökar, men hur är
det egentligen att vara 100 år

Nytt i kalendern
Äldrecentrums kalender på hemsidan erbjuder alltid nya och spännande
konferenser, nätverk och föreläsningar för dig som arbetar inom vård
och omsorg eller på annat sätt som berör den äldre människan. Här
nedanför kommer några exempel på utbildningar och föreläsningar som
finns i kalendern:
19 mars Palliativ vårdfilosofi – i vård och omsorgsboende, vad
innebär det?
19 mars Hur mår du Stockholmspensionär?
21 mars Nätverk för hälsosamt åldrande
28-29 mars Förbättrad biståndshandläggning inom
äldreomsorgen
12 april Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre
23-24 april Kvalitetskontroll av privat äldreomsorg
21-22 maj Patientfokuserad hemsjukvård
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