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Hon ska se till att demensriktlinjerna
sprids och förankras i Stockholms län
De nya demensriktlinjerna ska nu spridas och helst slå rot i
äldreomsorgens verksamheter inom kommun och landsting i
Stockholms län. Till det krävs det hjälp och stöd. Cecilia Werge är
den person som ska göra det, och hon gör det inom ramen för ett
tvåårigt projekt som drivs av Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum. Cecilia är utbildad till arbetsterapeut och har lång
erfarenhet av demensvård inom olika delar av äldreomsorg, som
geriatrik, äldrepsykiatri, hemtjänst och
vård- och omsorgsboenden.

Höstens föreläsningar spikade
Nu drar Äldrecentrum igång den föreläsningsserie på ABFhuset, som arrangeras ihop med en rad organisationer. Teman är:
Det ojämlika åldrandet – betydelsen av sociala och ekonomiska
förhållanden; Att komma ihåg vad man ska göra och vad man har
gjort; Anhörigas insatser–kan de lösa äldreomsorgens problem?
För anställda inom Stockholms stad erbjuder Äldrecentrum och
Stockholms stad gratis föreläsningar/seminarier,
eftermiddagar, under temat: "Äldre och åldrande". Datum: 21
september, 20 oktober, 17 november, 8 december.

Äldrecentrum spetsar sin verksamhet
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tar nu ett samlat grepp om
sin verksamhet med att ta fram kunskap och bidra till utveckling
och lärande. Det sker bland annat genom organisatorisk förändring.
Två nya chefer, under direktör Sven Erik Wånell, har tillsatts. Det är
Eva von Strauss och Bengt Larsson. Eva von Strauss ansvarar för
att ta fram kunskap, som är Äldrecentrums centrala uppdrag.
Bengt Larsson ansvarar för att strategiskt samordna externa
verksamheter, tex. konferenser och utbildningar.

Tre nya rapporter från Äldrecentrum
Vårdbehov och insatser för de äldre 2002-2009 (av Mårten
Lagergren, Rose-Marie Hedberg, Inger Dahlén). Rapporten är en
uppföljning av SNAC-K Kungsholmen Essingeöarna
Vårdsystemdelen.
Hälsosamtal med 75-åringar (av Anita Karp, Sven Erik Wånell,
mfl.). Rapporten utvärderar Hälsosamtal med 75-åringar, som är en
förebyggande verksamhet. Hälsosamtalen innebär att 75-åringen
ska ges möjlighet att diskutera och reflektera över sin
hälsosituation.
Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer
med demenssjukdom (av Sven Erik Wånell, Barbro Trygg)
Rapporten ställer frågan: Hur stor bemanning behövs för att uppnå
nationella och kommunala mål? Det hävdas ofta att det varken går
eller är lämpligt att ange en viss bemanning som riktvärde. Denna
studie visar att antagandet är fel.
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