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Nyhetsbrev nr 2:2013
Från Stiftelsen
Äldrecentrum
Ny rapport - Valfrihetens LOV

I rapporten Valfrihetens LOV, har Äldrecentrum tittat på
effekter av Lagen om valfrihetssystem (LOV) för
hemtjänsten i Stockholms stad. Äldrecentrum har studerat
vilka förutsättningar lagen har för att ge den äldre valfrihet,
främja mångfald och kvalitet. Rapporten visar på ett glapp
mellan de förhoppningar och ambitioner som fanns när
lagen infördes 2009 och hur det verkligen blev. Läs
rapporten

Öppen föreläsning på ABF-huset den 21
mars

Missa inte det andra av tre seminarier som ingår i
föreläsningsserien "Samhället och de äldre". Temat den
här gången är: Åldrande och äldreomsorg - vilka är dagens
och morgondagens utmaningar? Föredraget kommer att
handla om hur livslängden och hälsoutvecklingen i den
äldre befolkningen förändrats över tid och vad man kan
förvänta om den framtida utvecklingen. Får vi fler friska
eller sjuka år och är det något som går att påverka?
Föreläser gör Mats Thorslund, professor i socialgerontologi.
Läs mer

Samverkan kring kompetensutveckling

En av de viktigaste frågorna inom äldreomsorg och omsorg
om personer med funktionsnedsättning är hur man ska
kunna höja personalens kompetens så att den motsvarar
yrkeskraven. Projekt som ArbetSam har visat att
arbetsplatser, vuxenutbildning och sfi kan nå goda resultat
genom samarbete. Men när projekten är slut slutar
aktörerna att samarbeta. Det ska Socialfonden och APeL
Forskning och Utveckling tillsammans med Äldrecentrum
försöka att ändra på. Läs mer

Äldrecentrum utbildar anställda i
bostadsföretag om demens

Äldrecentrum är med när Sveriges Allmännyttiga
Bostadsföretag (SABO) utbildar bovärdar och
fastighetsskötare om åldrandet och demens. De som deltar
på utbildningen får bland annat lära sig mer om symptom
på demenssjukdom och hur man bäst bemöter en växande
grupp äldre hyresgäster som lever med
demenssjukdom. Läs mer

Ny rapport - Äldre personers hälsa och
livssituation

I rapporten redovisas resultat kring äldre stockholmares
hälsa, livssituation och levnadsvanor baserat på
folkhälsoenkäten 2010. Rapporten sätter fokus på områden
och grupper som bör lyftas fram i landstingets och
kommunernas förebyggande arbete för att förbättra hälsan
och minska den ojämlikhet som råder mellan olika grupper
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av äldre. I rapporten ges också några exempel på
hälsofrämjande arbete i länet. Läs rapporten

Nationell ledarskapsutbildning för chefer

Den nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens
chefer startar hösten 2013. Kursen omfattar 30
högskolepoäng och läses på kvartsfart under fyra terminer.
Ledarskapsutbildningen är en statlig satsning som görs för
att stärka och utveckla kompetensen hos enhetschefer och
ledare i äldreomsorgen. Läs mer på Socialstyrelsens
hemsida
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