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Äldrecentrums senaste rapport

Äldrecentrums senaste rapport heter "Man kan nog aldrig
lära sig för mycket". Rapporten är en utvärdering av
grundutbildningarna för vårdpersonal inom äldreomsorg i
Stockholms stad höstterminen 2012. Läs mer

Äldre & åldrande - höstens seminarier

Nu finns chansen att köpa abonnemang till höstens
seminarieserie "Äldre och åldrande" till rabatterat pris.
Seminarierna vänder sig till dig som arbetar inom
äldreomsorgen och vill ta del av aktuell kunskap och
forskning inom äldreområdet. Höstens seminarier
kommer att handla om demensvård, etik och
bemötande, social dokumentation och reflektion. Läs
mer

Äldrecentrum debatterar äldreomsorg i
Almedalen

För fjärde året i rad kommer Äldrecentrum att finnas på
plats under Almedalsveckan i Visby den 30 juni-7 juli.
Äldrecentrums deltagande är viktigt för att sätta
äldrefrågorna på den politiska agendan. Läs mer

Registerstjärnor uppmärksammas

För andra året i rad delades diplom ut till de
verksamheter inom Stockholms län som har arbetat
flitigt med kvalitetsregistren. Diplomen delades ut på
Ersta konferens där "Bättre liv för sjuka äldre – team
Stockholms län" bjöd på snittar, bubbel och
underhållning. Läs mer

ArbetSam och Äldrecentrum på möte i
riksdagen

Kvalitet inom äldreomsorgen är ett viktigt ämne därför
bjöds Äldrecentrum och ArbetSam in till riksdagen för att
presentera erfarenheter från satsningar för
arbetsplatslärande i äldreomsorgen. Läs mer

Nytt nummer av Äldre i centrum

Det nya numret av tidskriften "Äldre i Centrum" tar upp
hur vården flyttar hem och om vårdplatsen som blir mitt
hem. Tidningen ställer frågor om hur och var äldre
människor bor. Läs mer

Äldrecentrums
föreläsningsserie
firar 20 år
Äldrecentrums
föreläsningsserie om
"Samhället och de äldre"
har under sina 20 år haft ca
150 föreläsare och över 10
000 åhörare. En av dessa
föreläsare är Barbro Lenner
Axelsson, psykolog och
universitetslektor som var
inbjuden att prata om äldre
och livslust. Läs mer

Samhället & de
äldre - höstens
föreläsningar
Nu är höstens öppna
föreläsningar i
serien "Samhället och de
äldre" klar. Alla intresserade
är välkomna att ta del
av föreläsningarna om vad
som händer i hjärnan när vi
åldras och hur de äldres
hälsa förändrats över tid
samt hur det är att leva
med demens. Läs mer

Utbildning för
projektledare
inom
äldreomsorgen
Att bedriva projekt kan vara
en utmaning och som
projektledare kan du
behöva stöd när problem
uppstår. Därför erbjuder
Äldrecentrum en utbildning
för projektledare som ska
bedriva projekt inom
äldreomsorgen. Läs mer
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