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Höstens föreläsnings- och seminarieserie om
äldre och åldrandet är klar
Äldrecentrum erbjuder varje termin föreläsningar och seminarier till
vård- och omsorgspersonal med syfte att ge personalen möjlighet att
ta del av forskning och aktuella frågor inom ämnesområdet.
Föreläsnings- och seminarieserien "Om äldre och åldrande" är nu klar
och innehåller följande föreläsningar: Äldre och läkemedel, Förändrade

beteenden hos personer med demenssjukdom, Att möta äldre med
tecken på psykisk ohälsa, Våld mot äldre kvinnor i nära relationer.

Säkerhetstänkandet i hälso- och sjukvården är
ett viktigt område
På Äldrecentrums sista frukostseminarium var Irene Tael,
forskningsingenjör vid Kungliga tekniska högskolan inbjuden för att tala
om den kunskap som krävs för att utveckla säkerhetsarbetet och det
viktigaste innehållet i patientsäkerhetslagen. Irene arbetar sedan 2007,
med utbildning och forskning vid Skolan för Teknik, och Hälsa inom
KTH. Hon är beteendevetare och arbetade tidigare vid Statens
kärnkraftinspektion (SKI) med säkerhetsfrågor.

TioHundra - ett samarbetsprojekt mellan
kommun och landsting utvärderas
TioHundra är ett unikt samarbetsprojekt mellan Norrtälje kommun och
Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Projektet
som startade 2006 ska trygga en långsiktigt hållbar struktur och god
kvalitet i sjukvården och omsorgen i Norrtälje samtidigt som man
skapar effektivare vård och omsorg över huvudmannaskapsgränserna,
dvs mellan landsting och kommun. TioHundra avslutas 2012 och under
2011 ska Äldrecentrum tillsammans med två andra forskningscentra
genomföra en vetenskaplig utvärdering av projektet.

Ny forskningsledare på Äldrecentrum
Kristina Jonell, docent vid Aging Research Center (ARC) har nu börjat
som arvoderad forskningsledare hos Stiftelsen Äldrecentrum. Kristina
har en bakgrund som apotekare och har bland annat tittat närmare
på vilka könsskillnader som finns mellan äldre mäns och kvinnors
läkemedelshantering och vad dessa kan bero på.

Datum spikat för föreläsningsserien
"Samhället och de äldre"
Vem tar läkemedel? Åldrandet och minnet, Gubbar och tanter – om
bilden av äldre i populära medier. Det är rubrikerna på höstens
föreläsningar inom serien "Äldre och samhället" som Äldrecentrum
arrangerar tillsammans med pensionärsorganisationer, PRO
(Pensionärernas riksorganisation), SPRF, SPF, ABF och Studieförbundet
Vuxenskolan.

Utbildningssatsning kring våld i nära relationer
utvärderas
Hösten 2011 startar Länsstyrelsen i Stockholms län en utbildning om
våld i nära relationer mot äldre kvinnor. Utbildningen vänder sig till
chefer, handläggare och utförare inom äldreomsorgen och genomförs i
tre steg. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum kommer att utvärdera
utbildningssatsningen och projektledare är utredare Eva Norman och
Ingrid Hjalmarson.

Äldrecentrum i Almedalen
Politikerveckan i Almedalen är en av de viktigaste mötesplatserna för
politiker och myndighetspersoner att träffas och diskutera. Därför
kommer Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum att finnas där för att
sätta äldrefrågorna på den politiska agendan.

Nytt i kalendern
Sommaren närmar sig med stormsteg men höstens planering är redan
igång. Kika in på vår hemsida för att ta del av de kurser och
konferenser som är inplanerade i höst.
31 augusti - Seminarium om korttidsvård
15 september - Stockholms läns Demensdag
21 september - Utbildning om våld i nära relationer
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