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Frukostseminarium: Välj välfärd - vi har råd!

Har vi råd med en gemensamt finansierad välfärd? Det är en
fråga som blivit allt mer aktuell i takt med att vi lever allt
längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Fredag den 5
september bjuder Äldrecentrum in till ett frukostseminarium
för att diskutera Kommunals rapport "Välj välfärden - vi har
råd!" som tar upp vilka resurser som behövs 2050 för att
klara välfärden. Läs mer och anmäl dig här

Vårdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen
Kungsholmen
Äldrecentrums senaste rapport är en SNAC rapport.
Den beskriver genomförande och resultat av en
datainsamling, som dels omfattat fortlöpande registrering
av alla beslutade förändringar av den långvariga vård- och
omsorgsinsatsen under perioden 1 mars 2006 - 28 februari
2013. Och dels årliga tvärsnittsundersökningar avseende
samtliga personer som är biståndsbedömda av
Kungsholmens stadsdelsnämnd och som är 65 år och äldre
och bor i särskilt boende per den 1 mars 2006 - 2013. Läs
mer

Frukostseminarium: Våld mot äldre i nära
relationer
Fredagen den 12 september bjuder Äldrecentrum in till ett
spännande frukostseminarium om våld mot äldre i nära
relationer. Under frukostseminariet kommer även
information att ges kring höstens grundkurs om våld i nära
relationer för personal inom äldreomsorgen som
Äldrecentrum arrangerar. Kursen ska behandla följande
frågor:
l
l

Hur ser våld mot äldre i nära relationer ut?
Vilket ansvar har äldreomsorgen att hantera äldres
våldsutsatthet?

Läs hela inbjudan och anmäl dig här
Nyhetsbrev från ArbetSams fortsättningsprojekt
TDAR
TDAR (Transfer and Development of ArbetSam Results) är
ett två årigt projekt syftar till att sprida vidare och utveckla
resultaten från ArbetSam till parter i Tyskland,
Storbritannien, Spanien och Belgien. Projektet startade den
1 oktober 2013 och ägs av Äldrecentrum. TDAR ger
regelbundet ut nyhetsbrev och i nedanstående länk kan du
läsa det senaste nyhetsbrevet. Läs nyhetsbrevet
Ny handbok för omsorgspersonal som arbetar i
ordinärt boende
Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken "Mat och
måltid i fokus" med tips och råd runt maten och måltiden. En
av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom
hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är
att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration
till bra matval och hälsosamma vanor. Läs mer

l

En ny studie från Äldrecentrum visar äldre personer som dör kort efter att de flyttat till särskilda
äldreboenden har ökat dramatiskt på senare år. Utredare Pär Schön blir intervjuad i Sveriges radio
om studien. Hör hela intervjun

l

Även Dagens Nyheter skriver om Äldrecentrums studie och intervjuar bland andra Äldrecentrums
Docent Mårten Lagergren. Läs hela artikeln
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