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Reflektion och bemötande inom
äldreomsorgen
Stiftelsen Äldrecentrum anordnar under våren 2010 en metodkurs i
reflektion och bemötande för vårdbiträden och undersköterskor
inom äldreomsorgen i Stockholms län. I kursen deltar 29 personer
från privata och kommunala utförare i Stockholms stad samt i
kranskommunerna Huddinge, Norrtälje och Lidingö.
- Den grundläggande tanken med kursen är att utveckla sin
förmåga att reflektera över arbetet tillsammans med kollegor och
att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla
förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i
det dagliga arbetet säger Eva Norman, utredare på Äldrecentrum
och ledare på kursen tillsammans med Marie Birge Rönnerfält.

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre
Sveriges Kommuner och Landsting kommer att under 2010
tillsammans med 10 landsting och 50 kommuner genomföra en
kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre med den modell för
uppföljning av multisjuka som utvecklats inom Äldrecentrum och
som prövats i ett flertal områden i Stockholms län samt i Gävle
kommun och landstinget Gävleborg.
Uppföljningen syftar till att identifiera systemhinder och stödja ett
strukturerat och systematiskt förbättringsarbete för att nå en
samlad vård och omsorg för äldre i ordinärt boende med
sammansatta behov av både vård och omsorg. Den kunskap som
tas fram på individnivå kommer att kunna användas som
komplement till de data på indikatornivå som samlas in i olika
kvalitetsregister och i öppna jämförelser.
Ulla Gurner (bild) är under 2010 utlånad från Äldrecentrum till SKL
och arbetar som projektledare i denna uppföljning.

Anhörigstöd- en livlina
Anhörigstöd- en livlina" är en utvärdering av Sundbybergs stads
stöd till anhöriga som vårdar närstående och är skriven av Ingrid
Hjalmarson. Utvärderingen är ett uppdrag till Äldrecentrum från
Sundbybergs stad. Av utvärderingen framgår att Sundbyberg ligger
i framkant i länet på vissa områden, t.ex. med anhörigkurator och
demenssjuksköterska

Pengar och äldreomsorg
Tidskriften Äldre i Centrum kommer ut med fyra nummer per år och
nästa nummer kommer i mitten av mars. Temat för utgåvan är
pengarna och äldreomsorgen; vem ska betala vad i framtidens
äldrevård och omsorg?
Tips: Använd arkivet med artiklar från 2002 på
www.aldreicentrum.se! Alla artiklar är tillgängliga. De fyra sista
numren kräver dock en prenumerantkod
www.aldreicentrum.se
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