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Ny styrelse utsedd
En ny styrelse är nu klar för Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum. Den nya politiska styrelsen leds av Stig Nyman (kd) i
rollen som ordförande. Stig är landstingsråd med ansvar för
äldrefrågor, forskning och patientsäkerhet i Stockholms läns
landsting och har en lång erfarenhet av hälso- och sjukvården i
länet. Med Stig i spetsen har styrelsen uppdraget att leda
Äldrecentrums arbete från 2011 till 2014.

Föreläsningsserie om äldre och åldrandet
Nu drar snart Äldrecentrums föreläsningsserie om äldre och
åldrandet igång. Föreläsningarna riktar sig till personal i
äldreomsorgen som får möjlighet att ta del av aktuell forskning och
kunskap inom äldreområdet. Vårens föreläsningar behandlar bla
missbruk, att stötta anhöriga, makt inom äldreomsorgen samt
tvång och skydd i demensvården.

Kunskapsbasen i äldreomsorgen ska
stärkas
Helena Pettersson och Anna Larsson är Äldrecentrums senaste
tillskott. Helena kommer närmast från Kommunförbundet i
Stockholms län (KSL), har anställts av Äldrecentrum som lokal
plattformsledare för regeringens treåriga satsning ”Plattform för
arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i
socialtjänsten”.
Anna Larsson är utvecklingsledare i Stockholmsområdet inom
Senior alert, som är ett rikstäckande kvalitetsregister som handlar
om att göra individuella riskbedömningar i preventivt syfte när det
gäller trycksår, fall och undernäring. Senior alert ingår i satsningen
på att utveckla stödstrukturer kring äldreomsorgens
kunskapsutveckling.

Äldrecentrum firar 25 år med Öppet hus
1986 grundades Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum av
Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Det firar vi med att
bjuda in till Öppet Hus onsdagen den 6 april 2011. Dagen bjuder på
föreläsningar från kända forskare och utredare som föreläser om
resultat rörande åldrandet och äldre mäniskor. På plats finns bland
annat Professor Bengt Winblad som ska tala om behandling och bot
i demenssjukdom, Docent Miia Kivipelto föreläser om att förebygga
demenssjukdomar och Professor Mats Thorslund diskuterar vilken
äldreomsorg som vi vill ha och vad vi får.
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