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Frukostseminarium om jämställt språk
Äldrecentrum genomför regelbundet frukostseminarier med ämnen
knutna till bland annat ledarskap och arbetsplatslärande inom
äldreomsorgen. Onsdagen den 13 oktober hölls ett seminarium
under rubriken "Jämställt språk – hur funkar det?" Föreläste gjorde
Karin Milles, fil dr i nordiska språk. Hon menar att jämställt språk
handlar om jämlikhet mellan könen i språket och att språket är en
spegling av samhället. Det innebär att i ett patriarkaliskt samhälle
domineras även språket av männen.

Utbildning ger grunden
Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för äldreforskning som tar
upp hälsa och sjukdomar i åldrandet. Tidskriften presenterar
aktuella och viktiga teman inom äldreområdet och kommer ut fyra
gånger om året.
Äldre i Centrums senaste nummer tar upp utbildning och
möjligheter till kunskap som erbjuds äldreomsorgen. Numret heter
"Utbildning ger grunden" och som prenumerant kan du ta del av
tidningen och dess artiklar på webben.

Nu lanserar Äldrecentrum en ny hemsida
och logotyp
Äldrecentrum har nu lanserat en ny hemsida tillsammans med en
ny logotyp. Vår tidigare logotyp med ett mörkgrönt träd, som har
varit trotjänare i mer än 20 år, har nu pensionerats. Men, en del av
det lever vidare i form av en kvist i en ljusare modernare grön
nyans. Logotypen har förenklats men bibehåller samtidigt
budskapet om liv och utveckling, som trädet i den gamla
logotypen representerade.

Senaste rapporterna från Äldrecentrum
Träffpunkt för mig?

(Jenny Österman, Sven Erik Wånell)

En kartläggning av vilka fysiska och sociala aktiviteter som
respektive stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, erbjuder äldre i
ordinärt boende. Rapporten identifierar även eventuella hinder som
finns för att äldre i ordinärt boende, som är i behov av stöd och
hjälp, ska kunna delta i dessa aktiviteter.
Förebyggande hembesök
Hälsosamtal med 75-åringar

(Anita Karp, Sven Erik Wånell, mfl)

Rapporten ger en bild av hur förebyggande hembesök kan
integreras i det ordinarie arbetet på en husläkarmottagning. Den
ska bl.a. belysa om de vägval som Stockholms läns landsting har
gjort är adekvata. Till dessa hör att man valt åldersgruppen 75åringar, och att man valt att bara erbjuda ett besök.
Doktorn kommer men vad kan hon göra?

(Ingrid Hjalmarson, Jenny Österman)

Äldrecentrum har studerat den första auktorisationsomgången av
läkarinsatserna. Eftersom hälso- och sjukvårdens kvalitet i
äldreboenden beror på samspelet mellan läkare och sjuksköterska
har rapportförfattarna även studerat hur hälso- och sjukvården i sin
helhet fungerade.
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