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Ny chef för Äldrecentrum
Chatrin Engbo blir ny direktör för Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum. Hon efterträder Sven Erik Wånell som går i
pension. Chatrin har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som
rör vård och omsorg om äldre och kommer närmast från
Äldreförvaltningen i Stockholm stad där hon har varit chef för
avdelningen Utveckling och utbildning. Läs mer

Konferens - Framtidens boende för äldre
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att kunna
erbjuda olika typer av boenden för den växande gruppen äldre.
Men vad behöver och vill egentligen de äldre ha och hur kan
kommuner på bästa sätt planera och utveckla ett attraktivt och
tryggt boende som svarar upp mot de äldres krav och behov?
Konferensen ”Framtidens boende” hålls i Stockholm den 24-25
oktober. Läs mer

Stockholms läns demensdag
För andra året i rad arrangeras Stockholms läns demensdag för att
sprida ny kunskap och inspiration till alla som arbetar med
demensvård och omsorg. Årets tema är ”samverkan” med
anledning av de många projekt som pågår runt om i Stockholms län
för att öka kontakterna mellan kommun och landsting. Konferensen
hålls i Stockholm den 6 september. Läs mer

Föreläsningsserien om äldre och åldrande
Äldrecentrum seminarieserie om äldre och åldrande syftar till att ge
dig som arbetar inom äldreomsorgen möjlighet att ta del av aktuell
forskning. Varje seminarium innehåller både föreläsningar,
diskussioner och grupparbeten. Höstens första seminarium handlar
om kontaktmannaskap och äger rum den 5 september. Läs mer
och köp abonnemang
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Konferens - Rehabilitering av äldre
Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är det fler än var
fjärde. Behovet av äldreomsorg ökar och rehabilitering blir en allt
viktigare insats. Under konferensens, som hålls i Stockholm 6-7
november, får du ta del av de senaste rönen från ledande experter
och framgångsrika praktikfall. Läs mer

Nätverksträff om förebyggande hembesök
Stiftelsen Äldrecentrum och Stockholms stad bjuder in till 2012 års
nationella nätverksträff om förebyggande hembesök. Teman för
årets träff, som äger rum 15-16 november, är självbestämmande,
delaktighet och meningsfullhet. Läs mer

Öppna föreläsningar i ABF-huset
Tillsammans med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF bjuder
Äldrecentrum in till tre öppna föreläsningar under hösten.
Föreläsningsserien som heter ”Samhället och de äldre” är öppen för
alla. Höstens första föreläsning äger rum den 20 september och har
rubriken ”Bo tryggt på äldre dar – en utopi?” Föreläser gör
Äldrecentrums direktör Sven Erik Wånell. Läs mer
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