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Äldrecentrum ska stödja Stockholms
stads satsning på demensteam
10 miljoner kronor ska Stockholm stad satsa på att utveckla
demensteam inom staden. Satsningen sker under 2012 i
samarbete mellan Äldreförvaltningen i Stockholm stad och
Stiftelsen Äldrecentrum som driver ett projekt för att underlätta
implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
vård och omsorg vid demenssjukdom.

Förslag till föreskrifter för personer med
demenssjukdom
Socialstyrelsen har sänt ut föreskrifter och allmänna råd om
bemanning i särskilda boenden. En utgångspunkt för det
arbetet har varit en studie från Äldrecentrum, Lämplig
bemanning i boende särskilt avsett för personer med
demenssjukdom 2010:10. Äldrecentrum har också bistått
Socialstyrelsen i arbetet med hur boendeenheterna ska kunna
bedöma vilken bemanning som behövs givet de behov de
boende har. Detta arbetet har bl.a. resulterat i en blankett som
finns med i remissmaterialet, och är tänkt att användas för att
redovisa hur en boendeenhet är bemannad i förhållande till
behovet av insatser.

Äldrecentrum delaktig i ny webbplats
för omsorgstjänster
Seniorval.se är en ny webbplats med söktjänst för seniorer och
deras närstående vid val av boende och omsorg. Äldrecentrums
direktör, Sven Erik Wånell ingår tillsammans med bland andra
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp) och tidigare
ordförande för Äldreboendedelegationen i Seniorval.se´s
redaktionella råd som faktagranskar allt som publiceras.

Nr 1/2012 • Psykisk ohälsa
Tidningen Äldre i Centrums första nummer 2012 handlar om
psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett område som historiskt sätt är
eftersatt även om det enligt professor Ingmar Skoog är lika vanligt
som förkylningar, fast oändligt mycket allvarligare.

Ny utvecklingsledare ska stödja
användningen av demensriktlinjerna
Tove Ahner är nyanställd utvecklingsledare på Stiftelsen
Stockholms Läns Äldrecentrum. Tove har en bakgrund som
arbetsterapeut och ska i sin nya roll som utvecklingsledare arbeta
med en checklista som kan hjälpa personalen att kvalitetssäkra sitt
arbete.

Konferens om Äldre och Psykisk (O)Hälsa
En av de största utmaningarna som hälso- och sjukvården i Sverige
står inför är äldre och dess psykiska hälsa. Antalet svenskar över 65
år uppgår idag till över 1,6 miljoner. Äldre personer med psykisk
ohälsa erbjuds sällan psykologisk behandling och psykofarmaka är
oftast den vanligaste behandlingen. Vad händer med de personer
som är svårt psykiskt sjuka äldre som ofta hamnar mitt emellan
äldreomsorgen och psykiatrin? Svaret på frågan hoppas vi få på
konferensen den 21-22 maj som arrangeras av Expomedica i
samarbete med Äldrecentrum, Socialstyrelsen, SKL mfl.

Frukostseminarium - Brytpunktsamtal
Svenska Palliativregistret är ett stöd i arbetet att bedriva en god
omvårdnad och omsorg i livets slut. En utav frågorna i
palliativregistret är ”Brytpunktsamtalet”, vilket markerar en gräns
där målet för vården ändrar inriktning. Den 15 maj bjuder
Äldrecentrum in till frukostseminarium där Dr Gunilla Lundquist
föreläser om brytpunktssamtal, samtalet som hålls när de
livsförlängande insatserna inte längre har någon effekt.

Frukostseminarium - ArbetSam utmanar
gamla mönster
Torsdag den 24 maj bjuder Äldrecentrum tillsammans med
ArbetSam in till ett frukostseminarium om alternativa metoder och
modeller för vuxenlärande. Föreläser gör Kerstin Sjösvärd
huvudprojektledare för ArbetSam tillsammans med Maj Berg och
Marie Hertin, vårdlärare och sjuksköterskor som länge arbetat
med kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal och ett
lärande för vuxna på arbetsplatsen.
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