Nyhetsbrev nr 6: 2013 från
Stiftelsen Äldrecentrum

1, Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Utvärdering av Stockholms stad projekt "Ungdomsbesök i
vård-och omsorgsboenden" som startade 2012 då man
konstaterade att det fanns stora behov av att tillgodose
det sociala innehållet i äldreomsorgen.
2, Äldreomsorgens "Debutanter"

Denna rapport belyser utvecklingen med avseende på
omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de
personer som ett visst år för första gången beviljas
äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet –
äldreomsorgens ”debutanter”.

Äldrecentrum lär vårdpersonal att
reflektera i vardagen

Ett 20 tal vård- och omsorgspersonal hade samlats i
tekniska nämndhuset i Huddinge en tidig morgon för att
lära sig om reflektion i vardagen. På sin arbetsplats ställs
de ofta inför svåra situationer som kan innebär etiska
dilemman. Nu erbjuds de möjligheten att lära sig att
reflektera och bemöta sina upplevelser och erfarenheter i
vardagssituationer.
14 nov. Äldre personers hälsa och livssituation
Seminariet baseras på resultat från Stockholms läns
folkhälsoenkät som redovisas i Äldrecentrums rapport
med samma namn. Rapporten visar på ojämlikhet i hälsa
bland äldre samtidigt som en känsla av ensamhet är en
del av vardagen för många äldre.
4 dec. Checklista demens för hemtjänst
Här presenteras checklista demens - ett verktyg för att
ge stöd för en personcentrerad omsorg
i hemtjänstverksamheter.

ArbetSam nominerad till
kvalitetsutmärkelse

För att bidra till utveckling och nytänkande i samband
med språkinlärning har den Europeiska kommissionen
lanserat en kvalitetsutmärkelse för språkundervisning,
The European Label. Ett av de nominerade projekten till
utmärkelsen är ArbetSam.

Att leva i hundra år! Så mycket man hinner vara med om. Antalet hundraåringar ökar i snabb takt.
Men hur är det att bli så gammal? Kan man påverka sitt åldrande? I det här numret kan vi bland
annat läsa om den nya folkhälsoparadoxen: vi blir allt äldre, samtidigt klarar vi oss längre med våra
sjukdomar och krämpor. För även om vi blir äldre verkar inte hälsoutvecklingen bli bättre. Vi möter
också en nästan 102-årig kvinna, och får även en översikt av de allra äldstas bemästringsförmåga.
Nästa nummer kommer ut i slutet av november -- det 100:e numret om äldreforskning! Självklart tar
vi upp lite historia, var forskningen står idag och vad forskarna tror om framtiden. Spännande
läsning!

20 nov.
Reflektion i det
dagliga arbetet
Den grundläggande tanken
med reflektion är att tänka
efter, medvetandegöra och
utveckla förhållningssätt
och lösningar på
frågeställningar i det
dagliga arbetet. Vad
innebär reflektion och hur
kan man arbeta med
reflektion i vardagsarbetet?
Den 22 november föreläser
Eva Norman på ABF -huset i
Stockholm. Föreläsningen
ingår i serien "Äldre och
åldrandet" som arrangeras
av Äldrecentrum.

3 dec.
Vad händer i
hjärnan när vi
åldras?
När vi åldras sker
förändringar i vår hjärna.
Förändringar sker både i hur
hjärnan arbetar och i
hjärnans struktur. Vilka
metoder finns det för att
undersöka den åldrande
hjärnan? Vad består dessa
förändringar av och hur är
de relaterade till
förändringar i
minnesförmåga och
uppmärksamhet? Docent
Jonas Persson föreläser på
Äldrecentrums öppna
föreläsningsserie "Samhället
och de äldre"

12 dec.
ArbetSams
slutkonferens
Den 12 december kommer
en hel dag att ägnas åt
vuxenutbildning och
arbetsplatslärande inom
omsorgen. Då kommer
bland annat projekt
ArbetSams utvärderare att
redovisa resultaten och
lärdomarna från ett av
Europeiska socialfondens
största projekt just nu.
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